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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ภาควิชานิเทศศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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สารบัญ
หนา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
วิชาเอก
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 ที่มาและความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร
ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
13.2 รายวิชาในหลักสูตรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
13.3 การบริหารจัดการ

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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สารบัญ (ตอ)
หนา
หมวดที่ 3
1.
2.
3.

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.6 ความหมายของเลขประจําวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจํา
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

หมวดที่ 4
1.
2.
3.

17
17
19
19
20
27
33
61
62
64
70
70

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
72
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560
72
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของวิชาเฉพาะดานในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 77

พ.ศ. 2560
4. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา
4.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560
4.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชาเฉพาะ

81
85
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สารบัญ (ตอ)
หนา
หมวดที่ 5
1.
2.
3.

หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกํากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นิสิต
คณาจารย
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบงชี้หลัก (Core KPIs)
7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา
7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 8
1.
2.
3.
4.

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ
แผนกลยุทธการสอน
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สาระสําคัญขอเสนอแนะคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
ผลการเรียนรูตามการจัดวิชาในแผนการศึกษา
ประวัติและผลงานทางวิชาการ อาจารยผูรับผิดชอบประจําหลักสูตรและประจําหลักสูตร
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2559
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
คําสั่งแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร
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130
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
3. วิชาเอก

: มหาวิทยาลัยนเรศวร
: คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
ภาควิชานิเทศศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of Communication Arts Program
: นิเทศศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of Communication Arts
: นศ.บ.
: B.Com. Arts
: สื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
: Creative Media and Communication
: การสื่อสารองคกร
: Corporate Communication

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จํานวน 129 หนวยกิต
5. รูปแบบหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2
5.3
5.4
5.5

: หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการระดับ 2 ปริญญาตรี
(หลักสูตร 4 ป) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
ภาษาที่ใช
: ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
การรับเขาศึกษา
: เป ด สอนสํ า หรั บ นิ สิ ต ไทยหรื อ นิ สิ ต ต า งประเทศที่ มี
ความสามารถในการใชภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆ ไดดี
ความรวมมือกับสถาบันอื่น
: ไมมี
การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา : ใหปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร :
6.1 กําหนดการเปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.2 เปนหลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 จํานวน 3
หลักสูตร คือ
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
6.3 คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตร และงานดานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตรครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 236 (11/2560)
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :
หลักสูตรจะมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา :
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในสายอาชีพทางดานนิเทศศาสตร และวิชาชีพอื่นที่
เกี่ยวของ ทั้งในลักษณะของการสรางงานเอง การรับจางผลิตผลงานอิสระ (Freelance) และการเขาทํางาน
ในองคกรหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในดานตางๆ ดังนี้
วิชาเอก สื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
(1) นักการสื่อความหมายดวยภาพ เสียงและถอยคํา
(2) นักออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก และนักออกแบบสื่อดิจิทัล
(3) นักออกแบบสื่อประยุกตตางๆ เชน งานโฆษณาประชาสัมพันธ สื่อในธุรกิจออนไลน
วิชาเอก การสื่อสารองคกร
(1) นักการสื่อสารองคกร
(2) นักประชาสัมพันธ
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9. ชื่อนามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วิชาเอก สื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)

สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับ
ที่

เลขที่บัตรประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

ศศ.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ว.ม.
นศ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
ปร.ด.
ว.ม.
ศศ.บ.

1

นางสาวพูนสุข ภระทรทัต
3 5301 00290 XX X

ผูชวย
ศาสตราจารย

2

นายพนมสิทธิ์ สอนประจักษ
3 1009 03195 XX X

ผูชวย
ศาสตราจารย

3

นางสาวพนิดา จงสุขสมสกุล
3 6599 00134 XX X

ผูชวย
ศาสตราจารย

สาขาวิชา

ภาษาไทย
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
การบริหารสื่อสารมวลชน
โฆษณา
สถิติศาสตร
สุขศึกษา
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน

สถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ปจจุบัน

เมื่อเปด
หลักสูตรนี้แลว

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2552
2537
2531
2551
2538
2545
2536
2534
2555
2547
2539

16

16

17

18

20

18
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วิชาเอก การสื่อสารองคกร
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)

สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับ
ที่
1

2
3

เลขที่บัตรประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

นายไพศาล อินทสิงห
3 6498 00118 XX X
นางสาวพัทธนันท เด็ดแกว
3 6599 00554 XX X

รอง
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

นางสาวลลิตา จิตตการุญ
1 6399 00024 XX X

อาจารย

นศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
ศศ.บ.
M.A.
นศ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

นิเทศศาสตรพัฒนาการ
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เขามาบริหารประเทศบน
วิ สั ย ทั ศ น ที่ ว า “มั่ น คง มั่ น คั่ ง และยั่ ง ยื น ” และก า วเข า สู “ประเทศไทย 4.0” ที่ ต อ งการปรั บ เปลี่ ย น
โครงสรางเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคเกษตรกรรม และภาค อุตสาหรรม ไปสูเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา
ไป สู ก ารเน น ภาคบริ ก ารมากขึ้ น (Value –Based Economy) ปรั บ เปลี่ ย นประเทศไทยที่ มี ร ายได
ปานกลาง ประชาชนทํางานมาก แตกลับมีรายไดนอย ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง ประชาชนทํางานนอย แต
มีรายไดมาก จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย ทําใหสถาบันอุดมศึกษาตองพยายามที่จ ะ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ ส ามารถตอบสนองความต อ งการของตลาดแรงงานในภาคบริ ก าร มากกว า
ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาประเทศใหตอบสนองนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ใหประสบความสําเร็จ
จําตองใชแนวทาง “สานประชารัฐ” เปนตัวการขับเคลื่อน อันหมายความวา สถาบันอุดมศึกษาตองดึงการมี
สวนรวมจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมกันขับเคลื่อน ผาน โครงการบันทึก
ความรวมมือ กิจกรรม งานวิจัย และการสรรสรางงานนวัตกรรมตางๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตที่
จบออกไปใหมีงานทํา และมีรายไดสูง อีกทั้งความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดานการสื่อสารทําใหหลาย
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตองดําเนินการปรับองคกรและบริหารจัดการองคกรใหมีความเปนสากล
รองรับกับการเปนประเทศสมาชิกในอาเซียน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนปจจัยพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ล ดต น ทุ น ต า ง ๆ ในการดํ า เนิ น การ ทั้ ง ยั ง สร า งรายได ใ ห กั บ ประชาชนอย า งมาก อาทิ การพาณิ ช ย
อิ เ ล็ กทรอนิ กส (E-Commerce) การยกระดั บ กระบวนการผลิ ต แบบอั ตโนมั ติ ไ ปสู ก ารใช เ ทคโนโลยี ที่
ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และกระบวนการทางเทคโนโลยี
(Operational Technology) โดยเรี ย กรวมกั น ว า Internet of Things หรื อ การทํ า ให เ ทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตเชื่อมอุปกรณตาง ๆ ไวรวมกันเพียงเครื่องเดียว (Convergence) เพื่อผลิตเนื้อหาใหเขาถึงตาม
ความตองการของผูบริโภคอยางครอบคลุม
จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงขางตน สนับสนุนใหสถานศึกษาพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนที่
สามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และความเติบโตของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร นอกจากนี้การที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเปนมหาวิทยาลัยที่เปนกําลังสําคัญในภาคเหนือตอนลาง ที่
บริบทเชิงพื้นที่กําลังพัฒนาอยางรวดเร็วเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางสี่แยกอินโดจีน ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบานในดานตาง ๆ ได ประกอบกับพิษณุโลกเปนจังหวัดศูนยกลางภาคเหนือตอนลางที่พัฒนา
ไปอย า งก า วกระโดด การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รของภาคการศึ ก ษาเพื่ อ ให ทั น สมั ย ก า วทั น ความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนเรื่องจําเปนเพื่อมารองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากนโยบายของรั ฐ บาล พั น ธกิจ ของมหาวิ ทยาลัย นเรศวร ความกาวหน าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กอรปกับกระแสโลกาภิวัฒนที่เขามามีอิทธิพลสงผลกระทบตอองคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่อยูในเขตภาคเหนือตอนลาง อีกทั้งการทําหนาที่การผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตรเพื่อรับใชสังคมที่
ผานมา พบวา สถานประกอบการมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมเขามาชวยทํางาน
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ในองคกรมากขึ้น เพราะเนื่องจากเทคโนโลยีเหลานี้มีราคาถูกลง แตมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
เทคโนโลยี ฯ ในสมั ย ก อน โดยเฉพาะสื่ อดิจิทัล ดังนั้ น จึงพบวา 1) สถานประกอบการในเขตภาคเหนือ
ตอนลางมีการปรับตัวนําสื่อดิจิทัลมาใชประโยชนในการทํางานมากขึ้น ตองการผูมีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลแบบครบวงจร กลาวคือ มีความรูทั้งในการออกแบบ การสรางเนื้อหา รวมทั้งการผลิตสื่อ
ดิจิทัล 2) สถานประกอบการมีการบูรณาการการทํางาน รับคนเขาทํางานดานการสื่อสารที่ไมไดกําหนด
เฉพาะวาเปน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสื่อสารมวลชน หรือการสื่อสารทางการตลาด ดานใด
ดานหนึ่งเพียงอยางเดียว แตผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอก
องคกรในเรื่องการกําหนดนโยบาย การวางแผนเชิงกลยุทธ และการบริหารการสื่อสาร
11.2 ที่มาและความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร
การพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร การเปดเสรีทางการคา การเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมและการขนส ง สงผลกระทบในวงกวางทั้งในระดั บโลกและระดับ ท องถิ่ น
หนวยงานตาง ๆ จําเปนตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพื่อเขาสูการแขงขัน การพัฒนาคนดังกลาวมีความ
เกี่ยวของกับคุณภาพของการศึกษาที่สถาบันการศึกษาตาง ๆ รับผิดชอบโดยตรง
มหาวิทยาลัยนเรศวรเปนสถาบันอุดมศึกษามีรากฐานมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก จวบจนปจจุบันกวา 5 ทศวรรษ มีความเจริญเติบโต
ทางดานวิชาการ อีกทั้งยังมีผลผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมอยางตอเนื่อง นิสิตเกงคน เกงงาน
เกงคิด เกงครองชีวิต เกงพิชิตปญหา รวมทั้งคณาจารยในมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาทางความรู งานวิจัย
และมีงานวิจัยหลายชิ้นงานที่ไดรับรางวัลระดับโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังสนับสนุนใหหลักสูตรการศึกษา
ทุกหลักสูตรมุงสูมาตรฐานการศึกษาระดับโลก สงผลใหบัณฑิตเปนที่ยอมรับในตลาดแรงงาน สรางสรรค
งานเพื่อตอบสนองกับการพัฒนาสังคมชุมชน
กวา 20 ปที่ผานมาภาควิชานิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร เปด
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนทางด า นนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รการประชาสั ม พั น ธ หลั ก สู ต รการ
สื่อสารมวลชน และหลักสูตรสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อันเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและ
เปนกลไกสําคัญในการสรางบุคลากรดวยการศึกษาออกไปรับใชประเทศชาติ ไมเพียงเทานั้นยังมีบุคลากรใน
ภาควิชาที่มีความรูและมีประสบการณ รวมทั้งยังมีวิทยากรที่หลากหลายมีความสามารถชวยกันหลอหลอม
ให ผู เ รี ย นมี ศักยภาพในการแข งขั นและเขาประกวดระดับประเทศในหลายเวที ผูสําเร็จ การศึกษาจาก
ภาควิชานิเทศศาสตรมีความโดดเดนในสายอาชีพและสายวิชาการ กระจายตัวออกไปรับใชสังคมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
ดังนั้นเพื่อใหการเรียนรูเปนไปอยางเหมาะสมและกาวทันกับยุคสมัย ภาควิชานิเทศศาสตรจึงทําการ
ออกแบบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมใหมีเนื้อหาตอบสนองตอสื่อในยุคดิจิทัล และการทํางานการ
สื่อสารแบบบูรณาการ มุงสรางบัณฑิตใหมีความรู ความคิดอยางสรางสรรค มีความเทาทันและสามารถผลิต
ข อ มู ล ข า วสารด ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มี ค วามแตกต า งโดดเด น ทางเทคนิ ค การผลิ ต ได สอดรั บ กั บ
แนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติฉบั บ ที่ 12 เปน ตน ไปเพื่อใหป ระเทศไดทุน มนุษยที่จะ
กลายเปนทรัพยากรสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศใหเขาสูสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ตอบสนองความตองการ
ของผู ผ ลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม หรื อ สร า งผู ใ ช ง านสื่ อ และข า วสารในยุ ค ดิ จิ ทั ล ให รู เ ท า ทั น และเข า ใจใน
กฏระเบียบอยางถูกตอง ทามกลางการเปลี่ยนแปลง การแขงขัน และการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
อีกทั้งยังตองการปลูกฝงใหนิสิตมีความเชื่อมั่น และรักที่จะแสวงหาความรู เพื่อนํามาใชแกปญหาการทํางาน
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โดยประยุกตใชกระบวนการวิจัย (Research Minded) เพื่อเปนประโยชนทางดานวิชาชีพ ทางภาควิชา
นิเทศศาสตรจึงออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตออกเปนวิชาเอก 2 กลุมวิชาเอก ไดแก 1) วิชาเอกสื่อ
สรางสรรคและการสื่อสาร ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางการสื่อสารเฉพาะทาง เปนผูเชี่ยวชาญในเรื่อง
สื่อดิจิทัล โดยบัณฑิตสามารถผลิตสื่อดิจิทัลที่เปนนวัตกรรมทางการสื่อสาร เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลิตผลองคกร รวมทั้งผลิตนวัตกรรมการสื่อสารที่มีเอกลักษณและโดดเดนเพื่อใชในงานภาครัฐ ภาคเอกชน
โดยเฉพาะกลุมธุรกิจและตลาดทั้งในและตางประเทศ อันเปนการพัฒนาเศรษฐกิจการคาและการลงทุน
ภาคเหนื อ ตอนล า งสู ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขงและอิ น โดจี น 2) วิ ช าเอกการสื่ อ สารองค ก ร ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความสามารถทางการสื่อสารเฉพาะทาง เปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องการสื่อสารองคกรแบบบูรณาการ โดย
บัณฑิตสามารถที่จะใชทฤษฎี แนวคิดทางการสื่อสารมาเขียนและกําหนดนโยบาย การวางแผนเชิงกลยุทธ
การบริหารการสื่อสาร ตลอดจนการรูจักใชสื่อและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทาที่มี
อยู ในการปฏิบัติงานการสื่อสารกับกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกองคกร
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารทําใหเกิดการหลอมรวมสื่อ (Convergence Media)
ภาควิชานิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร ไดสรางสรรคและพัฒนาหลักสูตรให
มีศักยภาพดานวิช าการ และสามารถเพิ่ มเติมทั กษะทางวิชาชี พโดยภาพรวมให กับ นิสิต ในเชิ งรุ ก และมี
ศักยภาพ มีความสามารถ และรับผิดชอบตอสังคม ปรับตัวพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงไดทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล รวมทั้งบัณฑิตตองเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมตอวิชาชีพและตอสังคมโดยรวม มีความ
เข า ใจในผลกระทบของการสื่ อสารต อสัง คม และมีการพัฒ นางานวิจัย ที่ เปน ประโยชน ตอ องค ก รและ
ประเทศชาติที่สามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัยดานมุงสู ความเปนเลิศทางวิชาการและดําเนินชีวิตอยางสรางสรรคสังคมในขณะเดียวกัน
ทางภาควิชาฯ ก็ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดาน โดยแยกตามกลุมวิชาเอก แยกเปน 2 กลุม
วิ ช าเอก ได แก 1) บั ณฑิ ตที่ มีความรู ความสามารถเกี่ย วกับ สื่อดิจิทัล โดยเฉพาะ 2) บัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถทางดานการจัดการการสื่อสารองคกรแบบรอบดาน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความตองการของแหลง
จางงานระดับแนวหนาของประเทศ (Demand-based Competency) และไดรับคาจางในอัตราจางที่สูง
กวาเกณฑเฉลี่ยบัณฑิต โดยเรามีเปาหมายผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตรใหมีอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวรในเรื่องของความเกงงานเกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา และตรงกับกลยุทธในการ
ปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรที่ทําไดทุกสถานการณทั้งเชิงรุก และเชิงรับ
การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรของภาควิชานิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร
และการสื่อสาร มีการสอดคล องกับภารกิจ ที่ มุงสรางบั ณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ทางการสื่อสาร และนําไปใชประกอบอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะแตกตางกัน 2 ลักษณะ ไดแก 1) เปน
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ โดยเฉพาะดานสื่อดิจิทัล 2) เปนผูเชี่ยวชาญดานการจัดการการสื่อสารองคกร
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
ไมมี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น มีดังนี้
ประกอบดวยรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ที่เปนวิชาภาษาซึ่งเปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร ให
นิสิตเลือกเรียนวิชาภาษาจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ดังรายวิชาตอไปนี้
206111 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
206112 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
207281 ทักษะภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
207282 ทักษะภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
Japanese Skill II
218111 ภาษาพมาเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Basic Burmese 1
218112 ภาษาพมาเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Basic Burmese II
219101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Elementary French I
219102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Elementary French II
221101 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean Language I
221102 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean Language II

13.3 การบริหารจัดการ
มีผูรับผิดชอบและผูประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับอาจารยผูแทน
จากภายในภาควิชา ฯ อาจารยผูสอน และนิสิต ตางคณะและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในดานเนื้อหาสาระ
การจัดตารางเรียนและสอน ที่มีความสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี และการดําเนินงานตางๆ ตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งและประกาศ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.2559
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
วิชาเอก สื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
มุ งผลิ ตบั ณฑิ ตนิ เ ทศศาสตร ที่ส รางสรรคเนื้อหา พัฒ นาความรู คูทักษะ กอเกิดสื่อดิ จิ ทัล ที่ มี
สุนทรียะอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมอยางเปนสากล
วิชาเอก การสื่อสารองคกร
มุ งผลิ ตบั ณฑิ ตนิ เ ทศศาสตร ที่ส รางสรรคเนื้อหา พัฒ นาความรู คูทักษะ กอเกิดกระบวนการ
สื่อสารองคกรที่มีสุนทรียะอยางมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมอยางเปนสากล
ความสําคัญ
เมื่อหลักสูตรผลิตบัณฑิตไดตามกรอบมาตรฐานที่กําหนดของมหาวิทยาลัยไดแลวบัณฑิตที่จะเปน
นักนิเทศศาสตรขององคกรทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตสามารถ
ตอยอดความคิดตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม อันจะเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งในการพัฒนา และเมื่อ
จําแนกความสําคัญของหลักสูตร ตามวิชาเอก ไดดังนี้
วิชาเอก สื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
เปนหลักสูตรที่สรางบุคลากรที่มีความรู ความสามารถออกแบบเนื้อหา และมีความเชี่ยวชาญในการ
ประยุกตใชสื่อดิจิทัลและสื่ออื่นๆ ที่หลากหลายอยางสรางสรรคใหตอบสนองความตองการทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในเขตภูมิภาคภาคเหนือตอนลาง และระดับสากล
วิชาเอก การสื่อสารองคกร
เปนหลักสูตรที่สรางบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการ
การสื่อสารองคกรใหตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจ และสังคม ในเขตภูมิภาคเหนือตอนลาง
และระดับสากล
วัตถุประสงคของหลักสูตร
วัตถุประสงคโดยรวมทั้งหลักสูตร มีดังนี้
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูเชิงวิชาการ สามารถนํามาใชในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตองคความรูอยางมีสุนทรียะ
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรคและสามารถตอยอดความคิดในงานไดอยางแทจริง
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการผลิตเนื้อหา และผลิตสื่อที่ทันตอสังคมยุคปจจุบัน
(5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมทั้งวิชาการและวิชาชีพ
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วัตถุประสงควิชาเอก สื่อสรางสรรคและการสื่อสาร มีดังนี้
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรค สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ เพื่อใชกับการสรางสรรค
สื่อดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรมและนําคุณประโยชนมาสูสังคม
วัตถุประสงควิชาเอก การสื่อสารองคกร มีดังนี้
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานการสื่อสารองคกร สามารถประยุกตและบูรณาการ
วิทยาการตางๆ เพื่อใชในการจัดการงานการสื่อสารองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและ
จริยธรรมและนําคุณประโยชนมาสูสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุงโดยภาพรวม :
หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (4 ป)
แผนพัฒนา
1) พั ฒ นาระบบและกระบวน
การจัดการเรียนการสอน
ให บั ณ ฑิ ต มี อั ต ลั ก ษณ เก ง งาน
เก ง คน เก ง คิ ด เก ง ครองชี วิ ต
แ ล ะ เ ก ง พิ ชิ ต ป ญ ห า เ ป น ที่
ตองการของแหลงจางงานระดับ
แนวหนาของประเทศ (Demand
Based Competency)

กลยุทธ
1. ภาควิ ช านิ เทศศาสตร ดํ า เนิ น
กลยุทธตามมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ปจจัย พื้นฐานที่จําเปนตอการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรจะ
นํามาใชในการพัฒนาคุณภาพนิสิต
เชน
- ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตรใหมี
จิตสํานึกของความใฝรูใฝเรียน
- ใหนิสิตสามารถพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะ
โครงการฝกอบรม โครงการศึกษาดู
งานแกคณาจารยและนิสิตเพื่อปรับ
ระบบการเรียนการสอนที่เน นนิ สิ ต
เปนศูนยกลางและมีสวนรวนในการ
เรี ยนรู ร วมกั นระหว างผู เรี ยนและ
ผูสอนกระบวนการเรียนรูที่ยึดหลั ก
ให เห็ นให คิ ด ให ค นหา หลั กการ
(ทฤษฎี) และใหปฏิบัติ
- รอยละ50 ของจํานวนรายวิชา
เฉพาะทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตร
มี การเชิ ญวิ ทยากรจากภาคธุ รกิ จ
เอกชน/ภาครัฐ มาบรรยายอยางนอย
1 ครั้ง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1) มีเอกสาร มคอ. 2-7 ที่สมบูรณ
2) มี แผนการสอนในรู ปของ มคอ.3
และ มคอ.4 ที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเอง
3) ร อ ยละ 50 ของจํ า นวนรายวิ ช า
เฉพาะทั้งหมดที่เปดสอนในหลั กสู ตร
มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรจากภาคธุ ร กิ จ
เอกชน/ภาครัฐ มาบรรยายอยางนอย
1 ครั้ง
4) ในแต ล ะรายวิ ช ามี มคอ.3 คู กั บ
มคอ.5 หรือ มคอ.4 คูกับ มคอ.6
5) ร อ ย ล ะ 100 ข อ ง นิ สิ ต ที่ ทํ า
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
(6 หนวยกิต)
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แผนพัฒนา

กลยุทธ
- จั ด ให มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่
พรอมในการปฏิรูประบบการเรียนรู
ดวยหลักความคิด ปฏิบัติการเพื่อให
เห็น ใหคิด และไดทําแลวจึงสอนให
เข าใจถึ งเหตุ ผลโดยใช องค ความรู
และทฤษฎี
- มี ร ะบบสหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative Education)
2. พัฒนากระบวนการเรียนรูตาม
หลั ก สู ต รสู คุ ณ ภาพโดยมุ ง ผลที่
บั ณ ฑิ ต มี ค วามสามารถในการ
ประยุ ก ต แ ละบู ร ณาการความรู
โดยรวม มาใชในการปฏิบั ติ ง าน
ตามวิชาชีพ
- ใ ห นิ สิ ต ทํ า วิ ท ยา นิ พ นธ
ระดับปริญญาตรีทุกคน
- ให อ าจารย แ ละนิ สิ ต ได มี
กิจกรรมรวมกัน
3. พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผล
การศึ ก ษาที่ ชี้ วั ด ระดั บ ขี ด ความ
สามารถของบัณฑิต (Competency
Based Assessment)

2) การบริ ห ารทรั พ ยากรการ
เรียนการสอน
2.1) การบริหารจัดการงบประมาณ 2.1) มี การจั ดสรรงบประมาณ
ออกเป น 3 ส วน คื อ เป นของนิสิต
70% อาจารย 20% และในสวนของ
การบริหารจัดการภาพรวม 10%
2.2) การบริ หารจั ดการทรั พยากร 2.2) จัดสรรสัดสวนนิสิตกับจํานวน
หองเรียน อุปกรณและสื่อการสอน
การเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ใหเหมาะสม

หลักฐาน/ตัวบงชี้

2.1.1) แผนปฏิบัติการประจําป
2.1.2) แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย ไ ด
ประจําป

2.2) รายงานการใช ห องที่ ใช ในการ
เรียนการสอน จํานวนอุปกรณและสื่อ
การสอนมี ความเหมาะสมกั บจํ านวน
นิสิตที่ลงทะเบียนในกลุมเรียน
2.3) การประเมินความเพียงพอของ 2.3) สํ า รวจความเพี ย งพอของ 2.3) รายงานผลสํารวจความเพียงพอ
ของทรัพยากรการเรียนการสอน
ทรัพยากรการเรียนการสอน
ทรัพยากรการเรียนการสอน
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แผนพัฒนา
กลยุทธ
3) การบริหารคณาจารย
3.1) ยกระดั บ ศั ก ยภาพอาจารย 3.1.1) อาจารย ใหม ต องผ านการ
ผู ส อนเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ อบรมหลั กสู ตรเบื้ องต นเกี่ ย วกั บ
ถายทอดการเรียนรูใหแกนิสิต
จรรยาบรรณอาจารยและเทคนิคการ
สอนการวัดและประเมินผล
3.1.2) สนั บสนุ นให อาจารย ทุ กคน
เข ารั บการฝ กอบรมเกี่ ยวกั บการ
พั ฒนาเทคนิคการสอนและสื่ อการ
สอนรูปแบบตางๆ ที่ทันสมัย รวมถึง
วิธีการวัดผลและประเมินผล

3.2) การรับอาจารยใหม

หลักฐาน/ตัวบงชี้
3.1.1) หลักฐานแสดงผลการผานการ
อบรมหรื อเอกสารแสดงการเข ารั บ
การอบรม
3.1.2.1) แผนการจั ดสรรงบประมาณ
ประจําปของภาควิชา
3.1.2.2) รายงานสรุ ปผลการเข า
ฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการ
สอนและสื่ อการสอนรู ปแบบต าง ๆ ที่
ทั น สมั ย รวมถึ ง วิ ธี ก ารวั ด ผลและ
ประเมินผลของอาจารย
3.1.3.1) แผนการจั ดสรรงบประมาณ
ประจําปของหลักสูตร
3.1.3.2) รายงานสรุ ปผลการเข า
ฝกอบรมสัมมนา นําเสนอผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพและ
การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ

3.1.3) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน
เข าอบรม สั มมนา นํ าเส นอ
ผลงานวิ จั ย และตี พิ ม พ ผ ลงาน
วิ ชาการ รวมทั้งศึ กษาดู งานทั้ งใน
และต า งประเทศเพิ่ ม เติ ม ทาง
ด า นนิ เ ทศศาสตร และสาขาที่
เกี่ยวของ
3.1.4) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน 3.1.4) แผนการนํ าเสนอร ายชื่ อ
ศึ กษาตอในระดั บที่ สู งขึ้ นและทํ า คณาจารย ของภาควิ ชา ในการเพิ่ ม
ผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ ศั ก ยภาพการศึ ก ษาต อ และการทํ า
ผลงานทางวิชาการใหกับคณะ
3.2) จัดทําเกณฑกําหนดคุณสมบัติ 3.2) ประกาศการรั บ สมั ครอาจารย
สํ า หรั บ การรั บ อาจารย ใหม โดย ใหม ที่ ร ะบุ คุ ณ สมบั ติ ข องผู ส มั ค รที่
พิ จ ารณาให ต รงกั บ แขนงวิ ช าที่ ชัดเจน ซึ่งการพิ จารณารั บอาจารย
เกี่ยวของ รวมถึงกําหนดคุณลักษณะ ตองผานมติที่ประชุมหลักสูตรและสง
อื่ นๆ ที่ เหมาะสมสํ าหรั บการเป น ขอสรุปของมติเขาที่ประชุมภาควิ ชา
เพื่อรายงานผล
อาจารย

3.3) การมีสวนรวมของคณาจารย 3.3) จั ด ให มี ก ารประชุ ม อาจารย
ในการวางแผน การติ ดตามและ ประจําหลักสูตร และอาจารยประจํา
ภาควิชาเพื่อการวางแผน การติดตาม
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์

3.3) รายงานการประชุ ม อาจารย
ประจําหลักสูตร และอาจารยประจํ า
ภาควิ ชา เกี่ ยวกั บการวางแผน การ
ติดตามและทวนสอบผลสัมฤทธิ์
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แผนพัฒนา
กลยุทธ
3.4) การเชิญวิทยากร/อาจารยพิเศษ 3.4.1) มี แนวนโยบายใ ห เชิ ญ
วิทยากรผูเชี่ยวชาญจากประสบการณ
ทํางานจริงมาใหความรูแกนิสิต อยาง
นอยรอยละ 50 ของรายวิชาเฉพาะใน
หลักสูตรในแตละปการศึกษา
3.4.2) มี การจั ด สรรงบประมาณ
สํ า หรั บ การจ า งอาจารย พิ เ ศษ/
วิ ทยากรจ า กทั้ ง ภ าย ใ น แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4) การบริหารบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน
4.1) การเพิ่ ม ทั ก ษะความรู แ ละ
จรรยาบรรณเพื่อการปฏิบัติงาน
เชน การฝกอบรม สัมมนา หรือ
ทัศนศึกษา

4.1) จั ดสรรงบประมาณสํ าหรั บให
บุ คลากรสายสนั บสนุ นได พั ฒ นา
ความรู ทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทํางาน

5) การสนั บ สนุ น และการให
คําแนะนํานิสิต
5.1) ก า ร ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า ด า น 5.1.1) มีการจัดอาจารย ที่ปรึ กษา
วิ ช าการและอื่ น ๆ แก นิ สิ ต และ ใหกับนิสิตทุกชั้นป
ศิษยเกา
5.1.2) มี การจั ดชั่ วโมงสํ าหรั บ ให
คําปรึกษานิสิตในเรื่องตาง ๆ
5.1.3) มี การจั ดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนใหนิสิตและอาจารย
ที่ปรึกษาไดทํากิจกรรมรวมกัน
5.1.4) มี การจั ดกิ จกรร ม ส าน
สัมพันธระหวางอาจารยและศิ ษย
เก า ของศิ ษ ย เ ก า ตามวาระและ
โอกาสที่เหมาะสม

หลักฐาน/ตัวบงชี้
3.4.1) เ อ ก ส า ร เ ชิ ญ วิ ท ย า ก ร
มาสอนในรายวิชา

3.4.2.1) คํ าสั่ งแต งตั้ งอาจารย พิ เ ศษ
หรื อ เอกสารเชิ ญอาจารย พิ เ ศษมา
สอนในรายวิชา
3.4.2.2) แผนการจั ดสรรงบประมาณ
ประจําปของหลักสูตร
4.1.1) แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ที่
ได รั บจั ดสรรงบประมาณสํ าหรั บ ให
บุคลากรสายสนับสนุนไดเขาฝกอบรม
สัมมนา หรือทัศนศึกษา
4.1.2) มี เ อกสารรายงานสรุ ป จาก
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ ไ ด เ ข า
ฝกอบรม สัมมนา หรือทัศนศึกษา
5.1.1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิชาการใหนิสิตทุกคน
5.1.2) มีตารางที่ระบุชั่วโมงสําหรับให
คํ าปรึ กษานิ สิ ต ในเรื่ อ งต างๆ อย าง
นอย 3 ชั่วโมง/สัปดาห
5.1.3) มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมระหว า ง
อาจารยที่ปรึกษาและนิสิต
5.1.4) หลักฐานการจั ดกิ จกรรมสาน
สัมพันธระหวางอาจารยและศิษยเกา
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แผนพัฒนา
5.2) การอุทธรณของนิสิต

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
5.2) หลักสูตรมีชองทางการรับเรื่อง 5.2.1) มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน
ร อ ง เ รี ย น ข อ ง นิ สิ ต แ ล ะ มี 5.2.2) หลักฐานรองเรียนของนิสิต
กระบวนการจัดการกับขอรองเรียน
ของนิสิต
5.2.3) แนวปฏิบัติแสดงขั้นตอนการ
แกไขปญหาที่นิสิตไดอุทธรณขึ้นมา
5.2.4) หลักฐานแสดงการแกไขปญหา
ที่นิสิตไดอุทธรณขึ้นมา
6) ความต อ งการของตลาด 6.1) มีการประเมินผลความ พึง 6.1) รายงานผลการประเมิ นความพึ ง
แรงงาน สั งคม และ/หรือความ พอใจของผู ใช บั ณฑิ ตที่ มี ต อ พอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต
หลักสูตร
6.2) มีการจัดประชุมวิเคราะหความ 6.2) รายงานการวิ เ คราะห ความ
ตองการของตลาดแรงงานจากการ ต องการของตลาดแรงงานจากการ
นิ เทศสหกิ จศึ กษา หรื อนิ เทศการ นิ เทศสหกิ จศึ กษาของนิ สิ ตจากการ
ประชุมหลักสูตร
ฝกงานของนิสิต
6.3)จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ 6.3) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
พั ฒนาหลั กสู ตรเพื่ อปรับปรุ งหรื อ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ
พั ฒนาหลั กสู ตรให ตรงตามความ ทบทวนหลักสูตร
ตองการของตลาดแรงงาน
7) ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 7 ) มี ฐ า น ข อ มู ล เ พื่ อ ติ ด ต า ม 7) รายงานแสดงข อ มู ล จากระบบ
ประเมิ นผลและรายงานคุ ณภาพ ทะเบียนออนไลน ระบบการประเมิน
ของหลั กสู ตรนิ เทศศาสตร การ การเรียนการสอน ระบบการประเมิน
บริหารทรัพยากรการเรียนการสอน อาจารยที่ปรึกษา สายตรงสําหรับการ
การบริหารคณาจารย การบริหาร รองเรียน กระดานสนทนาสําหรับการ
บุ คลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการ อุ ทธรณ ต าง ๆ ระบบการติ ดต อกั บ
ส อน การส นั บส นุ นแ ล ะ ใ ห อาจารย ผู ส อนในแต ล ะรายวิ ชา
คําแนะนํานิสิต ความตองการของ ประชาสั มพั นธ การรั บสมั ครอาจารย
ตลาดแรงงาน และศิษยเกา
และบุคลากรผานเว็บไซตของคณะและ
มหาวิทยาลัย ระบบฐานขอมูลศิษยเกา
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2.1 แผนพัฒนาปรับปรุง : วิชาเอก สื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
แผนพัฒนา
1. ปรับปรุงหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สื่อ
สรางสรรคและการสื่อสาร
ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวา ที่ สกอ.
กําหนดภายในระยะเวลา 3-5 ป

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ดํ า เ นิ น ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะๆ ทุก 2. รายงานผลการ
5 ป โ ด ย เ ชิ ญ ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ประเมินหลักสูตร
ภายนอกทั้งที่เปนนักวิชาการและ 3. รายงานผลการสงนิสิต
นั ก วิ ช าชี พ ด า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล และสื่ อ วิชาเอกสื่อสรางสรรคและ
อื่นๆ ที่หลากหลายมามีสว นรว ม การสื่อสารไป ฝกสหกิจศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตร
ในสถานประกอบการ
4. รายงานผลการพิจารณา
หลักสูตรของ ผูทรง คุณวุฒิ

2. ปรับปรุงหลักสูตรให
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สอดคลองกับความตองการของ ความตองการของผูประกอบ
อุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล และการ การด า นอุ ต สาหกรรมสื่ อ ดิจิทัล
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และสือ่ อื่นๆ ที่หลากหลาย
สารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในระยะเวลา 3-5 ป

1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใชบณ
ั ฑิต
ของสถานประกอบการ
2. ความพึงพอใจในทกษะ
ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
การทํางานของบัณฑิต วิชาเอก
สื่ อ สร า งสรรค แ ละการสื่ อ สาร
โดยเฉลี่ยในระดับดี

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง : วิชาเอก การสื่อสารองคกร
แผนพัฒนา
1. ปรับปรุงหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
การสื่อสารองคกร
ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวา ที่ สกอ.
กําหนดภายในระยะเวลา 3-5 ป

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ดํ า เ นิ น ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะๆ ทุก 2. รายงานผลการ
5 ป โ ด ย เ ชิ ญ ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
ประเมินหลักสูตร
ภายนอกทั้งที่เปนนักวิชาการและ 3. รายงานผลการสงนิสิต
นักวิชาชีพดานการสื่อสารองคกร วิชาเอกการสื่อสารองคกรไป
ม า มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า ฝกสหกิจศึกษาในสถาน
หลักสูตร
ประกอบการ
4. รายงานผลการพิจารณา
หลักสูตรของ ผูทรง คุณวุฒิ
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แผนพัฒนา
2. ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานที่ตองการบุคลากร
ที่มีความรู ความเขาใจ
ความสามารถดานการสื่อสาร
องคกร ภายในระยะเวลา 3-5 ป

กลยุทธ
1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของผูประกอบ
การ หน ว ยงาน องค ก ร และ
สถานประกอบการที่ ต อ งการ
บุ คลากรที่มี ความรู ความเข า ใจ
ความสามารถด า นการสื่ อ สาร
องคกร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใชบณ
ั ฑิต
ของผูประกอบ การ
หนวยงาน องคกร และสถาน
ประกอบการ
2. ความพึงพอใจในทักษะ
ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
การทํางานของบัณฑิต วิชาเอก
การสื่อสารองคกร โดยเฉลี่ยใน
ระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร :
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน :
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค :
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือน สิงหาคม–ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม–พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามข อบังคั บของมหาวิ ทยาลั ยนเรศวรวาดวยการศึ กษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
2.2.2 มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.2.3 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความที่กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
2.2.4 ไมเคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติ
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิ สิ ตแรกเข า อาจมี ป ญ หาเกี่ ย วกับ การปรั บ ตัว ในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ขาดทักษะด า น
ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใชฐานขอมูลเพื่อสืบคนงานวิชาการ และขาดความเขาใจทางดาน
วิชาชีพนิเทศศาสตรอยางรอบดาน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
จัดทําแผนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ป : นิสิตนิเทศศาสตรปละไมเกิน 200 คน
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
สําเร็จการศึกษา

2560
160

2561
200
160

ปการศึกษา
2562
200
200
160

160
-

360
-

560
-

2563
200
200
200
160
760
160

2564
200
200
200
200
800
200

2.6 งบประมาณตามแผนงบประมาณของหลักสูตร (ตอป) มีดังนี้
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

คาธรรมเนียมการศึกษา

4,800,000

10,800,000

16,800,000

22,800,000

24,000,000

รวมรายรับ

4,800,000 10,800,000 16,800,000

22,800,000

24,000,000

2.6.2. ประมาณการงบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
ปงบประมาณ
หมวดเงิน
2560
2561
2562
2,400,000
1. คาตอบแทน
5,400,000
8,400,000
2. คาใชสอย
960,000
2,160,000
3,360,000
3. คาวัสดุ
480,000
1,008,000
1,680,000
4. ครุภัณฑ
960,000
2,160,000
3,360,000
รวมรายจาย
4,800,000 10,800,000 16,800,000

2563
11,400,000
4,560,000
2,280,000
4,560,000
22,800,000

2564
12,000,000
4,800,000
2,400,000
4,800,000
24,000,000

2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตอป
เปนเงิน 30,000 บาท/คน โดยคิดจากคาใชจายรวมตอปการศึกษา หารดวย จํานวนนิสิตรับเขา
ตามแผนปการศึกษา จะไดเทากับ 30,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
เปนระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก จ ขอ 11)
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามหาวิทยาลัย
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก จ ขอ 7)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับ
ที่

1

หมวดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาบังคับไมนับหนวยกิต
2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 วิชาบังคับกลุมวิชา
2.2.2 วิชาเลือกดานนิเทศศาสตร
2.2.3 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
2.2.4 สหกิจศึกษา / ฝกอบรมหรือฝกงานใน
ตางประเทศ
3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

129 หนวยกิต
เกณฑ
ศธ.
พ.ศ.2558

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.2560

6
120

6
6
129

30
30
1
72
-

30
30
1
93
33
60
33
15
6
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวาจํานวน
กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชาตอไปนี้
1.1) กลุมวิชาภาษา

ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
จํานวน

001201 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร

ไมนอยกวา

จํานวน

12 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(2-2-5)
Information Science for Study and Research
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Language, Society and Culture
001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต
3(2-2-5)
Life Privacy
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Ways of Living in the Digital Age
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา
3(2-2-5)
Music Studies in Thai Culture
001228 ความสุขกับงานอดิเรก
3(2-2-5)
Happiness with Hobbies
001229 รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย
3(2-2-5)
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Western Music in Daily Life
001242 การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม
3(2-2-5)
Creative Thinking and Innovation
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1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร

ไมนอยกวา

จํานวน

6 หนวยกิต

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
Philosophy of Life for Sufficient living
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
001233 ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
001234 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
001236 การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
001237 ทักษะชีวิต
Life Skills
001238 การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy
001239 ภาวะผูนํากับความรัก
Leadership and Compassion
001251 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม
Group Dynamics and Teamwork
001252 นเรศวรศึกษา
Naresuan Studies
001253 การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
001273 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
Mathematics and Statistics in Everyday life
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001275 อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology around Us
001277 พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior
001278 ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life
1.5) กลุมวิชาพลานามัย บังคับไมนับหนวยกิต จํานวน
001281 กีฬาและการออกกําลังกาย
Sports and Exercises
2) หมวดวิชาเฉพาะ

จํานวนไมนอยกวา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1 หนวยกิต
1(0-2-1)
93 หนวยกิต

2.1) วิชาแกน
จํานวน
36 หนวยกิต
814100 แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
Concept and Theory of Communication
814101 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Writing for Communication
814102 วาทนิเทศ
3(1-4-4)
Speech Communication
814103 การคิดสรางสรรคเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Creative Thinking for Communication
814104 ทัศนภาพสําหรับงานดานการสื่อสาร
3(1-4-4)
Visual Graphic for Communication
814105 การสรางสรรคภาพถายเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Creative Photography for Communication
814200 การผลิตสื่อทางเสียงและภาพ
3(2-2-5)
Audio and Visual Production
814201 จริยธรรมและกฎหมายทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
Ethics and Legal for Communication
814202 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
3(2-2-5)
Communication for Persuasion
814203 การสื่อสารโลกาทองถิ่นภิวัฒนและประเด็นปจจุบัน
3(2-2-5)
ทางการสื่อสาร
Glocal Communication and Current Issue
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814300 การสื่อสารการตลาด
Marketing Communication
2.2) วิชาเฉพาะดาน

จํานวนไมนอยกวา

3(2-2-5)

60 หนวยกิต

2.2.1) วิชาเอกบังคับ
จํานวน
33
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
Communicative English for Specific Purpose
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน

หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

Communicative English for Research Presentation
และใหนิสิตเรียนวิชาบังคับในกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง ดังตอไปนี้
วิชาเอกสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร (Creative Media and Communication)
814210 ศิลปะการเลาเรื่องผานสื่อ
3(2-2-5)
Art of Story Telling Through Media
814211 งานสองมิติและภาพเคลื่อนไหว
3(1-4-4)
Two-Dimensional Animation and Motion Picture

814212 การเขียนสําหรับงานเชิงขอเท็จจริง
Writing for Non-Fiction
814310 การผลิตเพื่องานเชิงขอเท็จจริง
Non - Fiction Production
814311 การเขียนสําหรับงานเชิงบันเทิงคดี
Writing for Fiction
814312 การผลิตเพื่องานเชิงบันเทิงคดี
Fiction Production
814313 กระบวนการหลังการผลิตขั้นสูง
Advance Post Production
814314 การออกแบบงานสื่อดิจิทัล
Digital Media Design
814315 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
English for Creative Media and Communication
814316 การวิจัยสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
Creative Media and Communication Research

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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วิชาเอกการสื่อสารองคกร (Corporate Communication)
814220 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
Concept and Theory of Corporate Communication
814221 การเขียนเพื่อการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
Writing for Corporate Communication
814222 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Principles of Advertisements and Public Relations
814320 การสื่อสารเนื้อหาองคกร
3(2-2-5)
Corporate Content Communication
814321 การบริหารและการวางแผนการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
Management and Planning for Organization
814322 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
Media Production for Corporate Communication
814323 การผลิตสื่อขั้นสูงเพื่อการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
Advanced Media Production for Corporate
Communication
814324 การบริหารชื่อเสียงองคกร
3(2-2-5)
Corporate Reputation Management
814325 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
English for Corporate Communication
814326 การวิจัยเพื่อการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
Research for Corporate Communication

เลือกดานภาษาดังนี้

2.2.2) ใหนิสิตทั้ง 2 วิชาเอก เลือกเรียนวิชาเลือกดานนิเทศศาสตร และวิชา
2.2.2.1 วิชาเลือกดานนิเทศศาสตร จํานวนไมนอยกวา 9
ใหเลือกเรียน จากรายวิชาดังตอไปนี้
814330 วัฒนธรรมและสังคมสื่อดิจิทัล
Digital Cultural and Society
814331 เทคนิคการนําเสนองาน
Presentation Technique
814332 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Development Communication
814333 ภาพยนตรศึกษา
Film Study
814334 การสื่อสารทางการเมือง
Political Communication

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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814335 การรายงานขาวกีฬา
Sport News Reporting
814336 การจัดการขอมูลสื่อดิจิทัล
Digital Media Archive Management
814337 การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม
Corporate Social Responsibility Management
814338 การรณรงคการสื่อสารแบบบูรณาการ
Integrated Communication Campaign
814339 การวางแผนและบริหารกิจกรรมพิเศษ
Special Event Planning and Management
814340 การบริหารงานสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล
Mass Media Management in Digital Age
814341 งานสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
Three-Dimensional Modelling and Animation
814342 การสื่อสารขามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
814343 กลยุทธการสรางสรรคแบรนด
Strategy of Creativity Brand
814344 การสื่อสารในองคกร
Organizational Communication
814345 การจัดการความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย
Stakeholder Relationship Management
814346 การสรางสรรคภาพดิจิทัล
Creative Digital Imaging
814347 การสรางสรรคภาพถายขั้นสูง
Advance Creative Photography
814348 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสารเชิงวิชาการ
Selected Topic in Academic Communication
814349 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสารเชิงปฏิบัติการ
Selected Topic in Practical Communication

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)

2.2.2.2 วิชาเลือกดานภาษา จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
206111 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
206112 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
207281 ทักษะภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
207282 ทักษะภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)

26

218111
218112
219101
219102
221101
221102

Japanese Skill II
ภาษาพมาเบื้องตน 1
Basic Burmese 1
ภาษาพมาเบื้องตน 2
Basic Burmese II
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
Elementary French I
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
Elementary French II
ภาษาเกาหลี 1
Korean Language I
ภาษาเกาหลี 2
Korean Language II

2.2.3) วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี จํานวน
814495 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
Undergraduate Thesis

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต

2.2.4) สหกิจศึกษา/ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ จํานวน 6 หนวยกิต
814492 สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
หรือ
814494 การฝกอบรม หรือฝกงานในตางประเทศ
6 หนวยกิต
International Academic or Professional Training

หนวยกิต

5) หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
6
หน ว ยกิ ต
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรไดไมนอยกวา 6
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
814100 แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
Concept and Theory of Communication
814101 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Writing for Communication
814102 วาทนิเทศ
Speech Communication

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
รวม

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

001201 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
001281 กีฬาและการออกกําลังกาย (บังคับไมนับหนวยกิต)
Sports and Exercises (Non –Credit)
814103 การคิดสรางสรรคเพื่อการสื่อสาร
Creative Thinking for Communication
814104 ทัศนภาพสําหรับงานดานการสื่อสาร
Visual Graphic for Communication
814105 การสรางสรรคภาพถายเพื่อการสื่อสาร
Creative Photography for Communication

18 หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)

รวม

21 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
814200 การผลิตสื่อทางเสียงและภาพ
Audio and Visual Production
814201 จริยธรรมและกฎหมายทางการสื่อสาร
Ethics and Legal for Communication
814202 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
Communication for Persuasion
814203 การสื่อสารโลกาทองถิ่นภิวัฒนและประเด็นปจจุบันทางการสื่อสาร
Glocal Communication and Current Issue
xxxxxx วิชาเลือกทางดานภาษา 1
Elective Course

3(2-2-5)

รวม

21 หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
Communicative English for Specific Purpose
xxxxxx วิชาเลือกทางดานภาษา 2
Elective Course Language II

3(2-2-5)
1(0-2-1)

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective I

3(x-x-x)

3(x-x-x)
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วิชาเอกสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
814210 ศิลปะการเลาเรื่องผานสื่อ
Art of Story Telling Through Media
814211 งานสองมิติและภาพเคลื่อนไหว
Two-Dimensional Animation and Motion Picture
814212 การเขียนสําหรับงานเชิงขอเท็จจริง
Writing for Non-Fiction
หรือวิชาเอกการสื่อสารองคกร
(9 หนวยกิต)
814220 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารองคกร
Concept and Theory of Corporate Communication
814221 การเขียนเพื่อการสื่อสารองคกร
Writing for Corporate Communication
814222 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
Principles of Advertisements and Public Relations
รวม

(9 หนวยกิต)

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
19 หนวยกิต

***นิสิตตองเลือกเรียนวิชาจากกลุมวิชาเอกสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร หรือกลุมวิชาเอกการสื่อสาร
องคกรเพียงกลุมวิชาเอกเดียว และหามเลือกวิชาเอกตางกลุมกัน***
(การเลือกกลุมวิชาเอกตองเลือกกลุมวิชาเอกที่เหมือนกับที่นิสิตเลือกกลุมวิชาเอกในชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษา
ปลาย จนจบหลักสูตร)

30

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
814300 การสื่อสารการตลาด
Marketing Communication
814xxx วิชาเลือกทางดานนิเทศศาสตร 1
Elective Course I
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective 2

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

วิชาเอกสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร (9 หนวยกิต)
814310 การผลิตเพื่องานเชิงขอเท็จจริง
Non - Fiction Production
814311 การเขียนสําหรับงานเชิงบันเทิงคดี
Writing for Fiction
814314 การออกแบบงานสื่อดิจิทัล
Digital Media Design

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)

หรือ วิชาเอกการสื่อสารองคกร (9 หนวยกิต)
814320 การสื่อสารเนื้อหาองคกร
Corporate Content Communication
814321 การบริหารและการวางแผนการสื่อสารองคกร
Management and Planning for Organization
814322 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองคกร
Media Production for Corporate Communication

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม

19

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
814xxx วิชาเลือกทางดานนิเทศศาสตร 2
Elective Course II
814xxx วิชาเลือกทางดานนิเทศศาสตร 3
Elective Course III

3(x-x-x)
3(x-x-x)

วิชาเอกสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร (12 หนวยกิต)
814312 การผลิตเพื่องานเชิงบันเทิงคดี
Fiction Production
814313 กระบวนการหลังการผลิตขั้นสูง
Advance Post Production
814315 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
English for Creative Media and Communication
814316 การวิจัยสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
Creative Media and Communication Research
หรือ วิชาเอกการสื่อสารองคกร (12 หนวยกิต)
814323 การผลิตสื่อขั้นสูงเพื่อการสื่อสารองคกร
Advanced Media Production for Corporate Communication
814324 การบริหารชื่อเสียงองคกร
Corporate Reputation Management
814325 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองคกร
English for Corporate Communication
814326 การวิจัยเพื่อการสื่อสารองคกร
Research for Corporate Communication
รวม

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation

1(0-2-1)

814495 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
Undergraduate Thesis

6 หนวยกิต
รวม

7 หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
814492 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
หรือ

6 หนวยกิต

814494 การฝกอบรม หรือฝกงานในตางประเทศ
International Academic or Professional Training

6 หนวยกิต
รวม

6

หนวยกิต

หมายเหตุ: เฉพาะนิสิตตกแผนการเรียนสามารถเลือกที่จะทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี ใน
ภาคการศึกษาตน และสหกิจศึกษา หรือฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศในภาคการศึกษาปลาย หรือ
สหกิจศึกษา หรือ ฝกอบรมหรือฝกงานในต างประเทศ ในภาคการศึกษาตน และทําวิทยานิพนธ ร ะดั บ
ปริ ญญาตรี ในภาคการศึ กษาปลาย ทั้ งนี้ ภาคการศึกษาที่ล งทะเบีย นวิช า 814492 สหกิจ ศึกษา หาม
ลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นใดควบคูกับวิชา 814492 สหกิจศึกษา
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201

ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย และในฐานะเครื่องมือการ
สื่อสาร เรียนรูชนิดของสารประเภทวรรณกรรมรวมสมัยอยางกวางขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส ปลูกฝงจิตวิสัยความรักการอาน รวมทั้งฝกทักษะการวิเคราะหวิจารณเนื้อหาเพื่ อ
พิจารณาคุณคาเชิงวรรณศิลป และโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณคาหรือความเกี่ยวของกับสังคมไทย สังคมโลกใน
บริบทตางๆ (เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณตางๆ) ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย โดย
เนนทักษะการอานและการเขียนเปนสําคัญ
The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a
meaning making tool. Learning about various kinds of modern media including newspapers
and electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing
literary values especially relations and values in Thai and global societies in various contexts
( economics and politics in different situations) along with developing Thai language skills
especially reading and writing

001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
การพัฒนาการฟงภาษา อังกฤษพื้นฐาน การพูด การอาน และไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
ในบริบทตางๆ ในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก
Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar
for communication in various contexts in preparation for a global society
001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
การไดรับความรูทางดานภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝงทักษะดานตางๆ ในศตวรรษที่
21 และการพัฒนาในดานการฟง การพูด การอาน และไวยากรณ เพื่อใหเขาใจและสามารถสื่ อสาร
ขอมูลที่แทจริงของโลกที่ใชในบริบทที่เกี่ยวของที่แตกตางกัน
Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and
communicate real-world information used in different relevant context
001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนน ทักษะการอ าน การเขียนงาน และการศึ กษา
คนควาเชิงวิชาการในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก
The development of English skills with an emphasis on academic reading,
writing and researching in preparation for a global society
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001221

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(2-2-5)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลง
สารสนเทศตางๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการ
ความรู การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี
และมีนิสัยในการใฝหาความรู มีความขยัน อดทน ชื่อสัตยและกตัญูตอแผนดิน
The meaning and importance of information, types of information sources,
Access to different sources of information; application of information technology and
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection,
synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense
of inquiry in students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country
001222

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Language, Society and Culture
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา และความสัมพันธระหวางภาษาที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม
พิจารณาโลกทัศนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนผานภาษา ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ โครงสราง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหมที่กาวพนพรมแดน การแปรเปลี่ยนและการใชภาษาในโลกพน
พรมแดน
The relationship between language and society as well as language and
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study
includes verbal and symbolic communication, new meanings of social and cultural
structure, changes of language and usages in borderless world
001224

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
พื้ น ฐานความรู เข า ใจในคุณลักษณะเบื้องตน ,ความหมาย,คุณคาและ ความแตกตาง
รวมทั้งความสัมพันธระหวางกัน ของศิลปกรรมประเภทตางๆ ไดแก วิจิตรศิลป, ประยุกตศิลป, ทัศนศิลป,
โสตศิลป, โสตทัศนศิลป และ ศิลปะสื่อสมัยใหม โดยผานการมีประสบการณทางสุนทรียภาพ และการ
ทดลองปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของศิลปกรรมประเภทตางๆ เพื่อการพัฒนา ความรู เขาใจ และการปลูกฝง
รสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถนํามาประยุกตใช ใหเปนประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสัมพันธ
กับบริบทตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและสากลได
Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value,
differences and the relationship between the various categories of works of art including
fine art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the
artistic experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge,
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life,
harmonized with the social context in both the global and local levels
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001225

ความเปนสวนตัวของชีวิต
3(2-2-5)
Life Privacy
ปรั ช ญาและความรู พ้ื น ฐานทางด า นความเป น ส ว นตั ว หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กฎหมาย
ทางดานความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวดานขอมูล ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและเคหสถาน ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิทักษสิทธิ์ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวในชีวิตประจําวัน
Philosophy and basic knowledge of privacy. Human rights, privacy law.
Privacy regarding private information, health, residence, and information technology.
Protection of privacy, privacy in daily life
001226

วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Ways of Living in the Digital Age
พัฒนาทักษะความสามารถในการใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณสื่อสาร
ประเภทตางๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค ตระหนักรูถึงจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบของตนตอสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร
Development of skills in media usage, various computer equipment
utilization, inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness
and individual responsibility to the society in communication behaviors

001227

ดนตรีวิถีไทยศึกษา
3(2-2-5)
Music Studies in Thai Culture
ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทตางๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหนาที่ คุณคา
ดานสุนทรียภาพและความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรม
Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture
Including its roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and Thai
culture
001228

ความสุขกับงานอดิเรก
3(2-2-5)
Happiness with Hobbies
แนวคิดความสุข องคประกอบพื้นฐานของการสรางความสุขในการดําเนินชีวิต การคิด
อยางสรางสรรค การสรางสรรคผลงานจากงานอดิเรกเพื่อสงเสริมความสุขในชีวิตและสังคม
Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking,
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness
001229

รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย
3(2-2-5)
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life
สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณคาความหมายในการใชชีวิต การรูจักรับฟงผูอื่นอยาง
ลึกซึ้ง การดูแลอารมณความรูสึกของตน การเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอื่น การคํานึงถึงบริบทดานสังคม
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค
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Mindfulness, self- reflection, meaning of life, deep listening, handling
emotions, empathy and consideration of the social economic cultural and environmental
context, living and working constructively with others
001231

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Philosophy of Life for Sufficient living
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ดําเนินชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิตและงาน
ในทุกมิติของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคาตอ
สังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence
success in all aspects of life and profession of respected people
001232

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Fundamental Laws for Quality of Life
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนิ สิ ต เช น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
จริยธรรมการใชสื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการคุมครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสูศตวรรษที่ 21
The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human
rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the
laws relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the
developments towards the 21st century
001233

ไทยกับประชาคมโลก
3(2-2-5)
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ
ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนมในอนาคต
การประยุกตใชความรูเพื่อการพัฒนาตนเอง การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม และการเปนพลเมืองที่มี
คุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
Relations between Thailand and the world community under changes over
time premodern period to since the present day and roles of Thailand in the world forum
including future trends, applications of knowledge in self- improvement, ethic of life
management and being a good citizen of Thailand and the world
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001234

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปญญา
ทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions,
ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom
001235

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(2-2-5)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล การเมืองพื้นฐาน การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา การปกครอง
ประเทศไทย ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพืน้ ฐาน การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มนุษยกับสังคม สังคมวิทยาพื้นฐาน การจัดระเบียบสังคม การขัด
เกลาทางสังคม ลักษณะสังคม เอกลักษณสังคมไทย รวมถึงการประยุกตหลักวิชา เพื่อใชในการดํารงชีวิต
ใหอยูรอดไดตามกระแสโลกแหงการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธของ
ระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relationship of politics, economy and society, development of
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to
one’s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships
of world and Thai systems
001236

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ ธรรมชาติของมนุษย และปจจัยสูความสําเร็จที่
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรูเทาทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการใช
ชีวิตใหทันสมัยรูจักการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการดําเนินชีวิตทามกลางพลวัตของ
โลกในศตวรรษที่ 21 ที่จําเปนตองมีบทบาทเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility,
thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life. Living
ethically along the dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN
Community as well as world community
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001237

ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
ความรู บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบตอครอบครัว และสังคม การปรับตัวเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุน และการ
ปรับตัว ทักษะความคิดสรางสรรคและการกําหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสรางปฏิสัมพั นธใน
สังคมและในสังคมขามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและรับผิดชอบตอผลผลิต และทักษะการสราง
ภาวะผูนําและการรับผิดชอบตอหนาที่
Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as
a member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes
in a society, life and career skills 2 1 st century, flexibility and adaptability skills, creativity
and self- direction skills, intra- social and cross culture interaction skills, productivity and
accountability skills, leadership and responsibility skills
001238

การรูเทาทันสื่อ
3(2-2-5)
Media Literacy
กระบวนการรู เ ท า ทั น สื่ อในยุคดิจิทัล มีความรูความเขาใจในทฤษฎีผ ลกระทบของสื่อ
ทฤษฎีสื่อศึกษา ไดแก มายาคติ สัญญะศาสตร แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อรวม
สมั ย และ สื่ อดิ จิ ทัล รวมทั้ งวิ เ คราะหส ารที่มาพร อ มกับ สื่ อแตล ะประเภทดัง กลาวได อย างเท า ทั น
สถานการณที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน
Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy.
Understanding of media effect theories such as myth semiology and advertising concept,
attributes and influence of contemporary and digital media. Analyzing of contents on every
current platform
001239

ภาวะผูนํากับความรัก
3(2-2-5)
Leadership and Compassion
ความสําคัญของผูนํา ผูนําในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูดวยความรัก การใชชีวิตดวย
ความรัก การเปนพลโลก พลเมืองที่ดี ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทํากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเปน
แนวทางในการทําจริงของผูเรียน
The importance of leader, leadership in the 21st century, learning and living
with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as
a guideline for learners' own activities
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001241

ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Western Music in Daily Life
สุนทรียภาพทางดนตรี องคประกอบ โครงสราง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภท
ของบทเพลงในชี วิ ตประจํ า วั น หลั กการวิจ ารณและชื่น ชมทางดนตรี กระบวนการประยุกตทางดนตรี
ตะวันตกในชีวิตประจําวัน
Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music.
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process
of Western music in daily life
001242

การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม
3(2-2-5)
Creative Thinking and Innovation
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเขาถึงจิตใจลูกคาและคนพบรากเหงาของปญหา การ
สรางและการเลือกแนวความคิด การสรางตนแบบของสินคาหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บขอมูล
การดําเนินผานวงจรของการออกแบบ/สราง/ทดสอบซ้ําๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทํางานให
สําเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณอยางสรางสรรคและการจัดการกับ
ความขัดแยง
Innovation development process; means of accessing customers’ mind and
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes,
testing in the field and extracting information, quick and efficient design- build- test cycles,
getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving
constructive comments and managing conflicts
001251

พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม
3(2-2-5)
Group Dynamics and Teamwork
พฤติกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุม การพัฒนาการของลักษณะตางๆ ของกลุม
สิ่งแวดลอมชนิดตางๆ ของกลุม การเขาเกี่ยวของกับกลุมของบุคคล การคลอยตามกลุม การเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุม การสื่อสารภายในกลุม รูปแบบของการทํางานเปนทีม แนวทาง การสรางทีมงาน และเครือขาย
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม ปจจัยที่สงเสริมการทํางานเปนทีมและฝกการปฏิบัติงานเปนทีม
Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group
characterization, group’s environments, interpersonal relations versus group involvement,
group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model,
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and
practice of teamwork
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001252

นเรศวรศึกษา
3(2-2-5)
Naresuan Studies
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุงเนนศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร
ราชการแผนดินในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคมและการตางประเทศที่สะทอนใหเห็นอัตลักษณของคน
ไทยทีพ่ ึงประสงคในดานตางๆ เชน การแสวงหาความรู ความเพียรพยายาม ความกลาหาญ ความเสียสละ
ความชื่อสัตย และความอดทนตอการเผชิญปญหา
Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the
kingdom such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various
aspects namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice,
loyalty and their tolerance for troubles

001253

การเปนผูประกอบการ
3(2-2-5)
Entrepreneurship
การปฏิบัติการในการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยเนนการคนหาแนวความคิดใหม ทาง
ธุรกิจ การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม และการเริ่มธุรกิจใหมโดยเนนการระบุธุรกิจใหมที่เปนไปได
และการประเมินความอยูรอดของธุรกิจใหมนั้น การวิเคราะหสิ่งกีดขวางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหม
นั้ น เรี ย นรู ค วามกดดั น จากการก อ ตั้ ง ธุ ร กิ จ ใหม ความไม แ น น อนที่ เ กี่ ย วข อ ง และพฤติ ก รรมของ
ผูประกอบการ แนะนํามุมมองเชิงทฤษฎีทั้งดานการเปนผูประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เครือขายทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find
business ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses
on identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success.
Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior
of entrepreneurs. Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances. Strategies for sustainable survival
001271

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Man and Environment
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
และระบบนิเวศบริการ การเปลีย่ นแปลงโครงสรางและระบบมนุษยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอบเขต
การรองรับมลภาวะของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรม
สิ่งแวดลอมและการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
Ecosystems and biodiversity, man- nature and ecosystem service, human
structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate
change, sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building,
and environmental public participation
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001272

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร จ ากอดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น และความเป น ไปได ข อง
เทคโนโลยีในอนาคต องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูลคอมพิวเตอร วิธีการ
ทํางานของคอมพิวเตอร พื้นฐานระบบเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ตและการประยุกตใชงาน ความเสี่ยง
ในการใชงานระบบ การจัดการขอมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม
การเผยแพรสื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีตอมนุษยและสังคม
Evolution of computer technology from past to present and a possible
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data
management, information system, office automation software, multimedia technology,
web-based media publishing, web design and development and an influence of technology
on human society
001273

คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics in Everyday life
ความรูเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย การวัดในมาตรา
วัดตางๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด ขั้นตอน
ในการสํารวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน ความ
นาจะเปน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
Fundamental knowledge of Mathematics and Statistics for everyday life
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of
geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey,
data collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and
introduction to statistical decision making
001274

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรู เ บื้ อ งต น ของยาและเคมี ภั ณ ฑ โภชนาการ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหาร รวมถึ ง
เครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิต ประจําวันที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใชและ
การจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health
as well as their proper selection and management for health and environmental safety
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001275

อาหารและวิถีชีวิต
3(2-2-5)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในภู มิ ภ าคต า ง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึ ง อิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมต า งประเทศต อ
พฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสม
ตอความตองการของรางกาย อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหาร
และวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ความตระหนัก และรักษสิ่งแวดลอม
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to
basic needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according
in the age of globalization
001276

พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(2-2-5)
Energy and Technology around Us
ความรู พื้น ฐานด านพลั งงานและเทคโนโลยีใกลตัว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟา
พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางออม
สถานการณพลังงานกับสภาวะโลกรอน สถานการณที่เกี่ยวของกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ
พลังงานอยางมี สวนรวม การใชพลังงานอยางฉลาด การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดาน
พลังงาน
Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy
sources and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy;
relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy
consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship
to energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use and
proactive approach to energy issuers
001277

พฤติกรรมมนุษย
3(2-2-5)
Human Behavior
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ในดานตางๆ เชน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม พื้นฐาน
ทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวของกับ
การมีสติ การรับรู เรียนรู ความจํา และภาษา เชาวนปญญาและความฉลาดดานตางๆ พฤติกรรมมนุษย
ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ รวมทั้งการวิเคราะหพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological
basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and its
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent
and others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and
applications in daily life
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001278

ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลและสรางเสริมสุขภาพของแตละชวงวัย รวมถึงการ
ประยุกตใชความรูและทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง
Life and health behavior, health care and promotion for each age group
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous
improvement of the quality of life for oneself and other
001279

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู
ทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เคมี
พลั ง งานและไฟฟ า การสื่ อ สารโทรคมนาคม อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา โลกและอวกาศ และความรู ใ หม ๆ ทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
The role of science and technology with concentration on both biological
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms
and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology,
earth, space and the new frontier of science and technology
001281

กีฬาและการออกกําลังกาย (บังคับไมนับหนวยกิต)
1(0-2-1)
Sports and Exercises
การเลนกีฬา การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and
physical fitness test
205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยคเพื่อ
วัตถุประสงคทางวิชาการและวิชาชีพ
Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation,
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes

205201

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis

1(0-2-1)
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ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการสรุปความ การวิเคราะห การตีความ และการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการตามสาขาของผูเรียน
Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing,
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to
students’ educational fields
205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ฝกนําเสนอผลงานการคนควา หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียนเปน
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
Practice giving oral presentations on academic research related to
students’ educational fields with effective delivery in English
206111

ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
ทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะของภาษาจีนพูด ฟง เขียน อาน ออกเสียงระบบเสียงภาษาจีน
กลางโดยใชระบบสัทอักษรภาษาจีน Chinese Phonetic Alphabet (CPA) (PINYIN) ฝกทักษะการเขียน
ตัวอักษรจีนอยางถูกตองตามระบบการเขียนอักษรจีนแบบบรรจง ศัพทพื้นฐานตาง ๆ เกี่ยวกับสิ่งใกลตัว
และคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา สนทนาขั้นพื้นฐาน ไวยากรณพื้นฐานของภาษาจีน
Four basic skills of Mandarin Chinese including speaking listening reading and
writing, the Chinese phonological system through the CPA ( CHINESE PHONETIC ALPHABET)
system, writing Chinese character systematically, learning 300 of daily- life words and
expressions, basic conversation and basic Chinese grammar
206112

ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
ตอเนื่องจากวิชาภาษาจีน 1 เพิ่มปริมาณคําศัพทในชีวิตประจําวันอีกประมาณ 400 คํา ฝก
ออกเสียงในระดับ คํ าหลายพยางค วลี และระดับประโยค เรียนรูไวยากรณ พื้นฐานของภาษาจี น ระดั บ
ประโยค โครงสรางประโยคแบบตาง ๆ คือประโยคที่ใชกริยาชวย ประโยคภาคแสดงเปนกริยาวลี ประโยค
ภาคแสดงเปนคุณศัพทวลี ประโยคภาคแสดงเปนนามวลี โครงสรางประโยคคําถามแบบตาง ๆ การใชคํา
บอกตําแหนงแหลงที่ การบอกเวลา วันเดือนป การใชกริยาชวยตาง ๆ หนวยคําไวยากรณที่แสดงความ
สมบูรณของการกระทํา รวมถึงการฝกหัดเขียนอักษรอยางถูกตองและคลองแคลวมากยิ่งขึ้น
400 daily- life words and expressions, continuously from Chinese I practicing
pronunciation in level of multi-syllable word, phrase and sentence, learn the basic grammar
of sentence structure; the “shi” sentence structure, the sentence with verbal structure, the
sentence with adjectival structure, the sentence with nominal structure, the structure of
interrogative sentence, the usage of localizers, telling the time, the structure of optative

45

verbs, the functional word for the perfect aspect, and practicing the writing of Chinese
character more influenced
207281

ทักษะภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese Skills I
แนะนําตัวอักษรฮิรางานะและคาตะคานะ ฝกการออกเสียงภาษาญี่ปุนไดอยางถูกตองและ
ชัดเจนพรอมกับศึกษาโครงสรางประโยคภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถนําไปใชในการแนะนําตัวและ
สนทนาทักทายในชีวิตประจําวันได
Introduction to Japanese characters; Hiragana and Katakana. Practice how to
pronounce sounds in the Japanese language correctly and study basic Japanese structure
to be able to introduce oneself and have a conversation in daily life
207282

ทักษะภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
Japanese Skills II
วิชาบังคับกอน: 207281 ทักษะภาษาญี่ปุน 1
Prerequisite: 207281 Japanese Skills I
ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น พรอมกับการฝกทักษะ
ภาษาญี่ปุนทั้งสี่ดานโดยเนนการฝกทักษะการฟงและการพูด
Studying basic Japanese structures at a higher level and 4 skills of Japanese
language emphasizing on listening and speaking skills
218111
กําหนดให

ภาษาพมาเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Basic Burmese I
ฝกฟง พูด และเขียนภาษาพมา โดยใชศัพทที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันจากบทเรียนที่

Listening, speaking, and writing Burmese language from the text related to
everyday life conversation
218112
กําหนดให

ภาษาพมาเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Basic Burmese II
ฝกทักษะการใชภาษาพมาในระดับสูงขึ้น โดยเนนหลักไวยากรณที่จําเปนจากบทเรียนที่

Skills at higher level of Burmese language usage with an emphasis on
essential grammatical rule found in the selected texts

219101

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1

3(2-2-5)
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Elementary French I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐานทุกทักษะ ไดแก การฟง การพูด การอาน และการ
เขียนเพื่อใชในชีวิตประจําวัน ฝกการออกเสียงและไวยากรณฝรั่งเศสเบื้องตน
French language for beginners, skills in listening, speaking, reading, and writing
with and emphasis on everyday communicative skills, pronunciation and elementary French
grammar study
219102

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Elementary French II
ศึกษาการใชภาษาฝรั่งเศสทุกทักษะ เนนภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ
Improvement all advanced skills in French with an emphasis on everyday
communicative skills in variety of situations
221101

ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean Language I
ศึกษาอักษรฮันกึลโดยสัมพันธกับระบบเสียง โครงสรางประโยคพื้นฐานคําศัพทพื้นฐาน
และคําแสดงวิภัติปจจัยที่สําคัญ ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ใหสามารถสื่อสารภาษาเกาหลี ใน
เบื้องตนได
Korean characters related to the phonological system ; basic sentence
structures; and basic vocabulary and essential affixation. Practice in listening, speaking,
reading, and writing skills in order to communicate in Korean at the fundamental level
221102

ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean Language II
ศึกษาและฝกสรางประโยคภาษาเกาหลีเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน
ตามโครงสรางประโยค ไวยากรณ ตลอดจนคําศัพทที่กําหนดให
Korean sentences communicated in everyday life situations by following
sentence patterns, grammar, and vocabulary given
814100

แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
Concept and Theory of Communication
วิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ รูปแบบ สาขาวิชาตาง ๆ ของการ
สื่อสาร กระบวนการสื่อสารผานสื่อกระแสหลัก สื่อทางเลือก และสื่อใหม แนวคิด ทฤษฎี การทําหนาที่
อิทธิพลและผลกระทบของการสื่อสารที่มีตอตนเอง ผูอื่น และสังคม
Evolution; definitions; importance; factors; forms; communications discipline;
communications process in mainstream media; alternative media and new media; concept;
theory; functions; power and impacts of communication on individual and society
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814101

การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Writing for Communication
แนวคิ ด ทฤษฎี ด า นการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารในช อ งทางที่ ห ลากหลาย ความหมาย
จุดมุงหมายของงานเขียน รูปแบบงานเขียนประเภทตางๆ กลวิธี และกระบวนการการเขียน การฝกทักษะ
การเขียนเพื่อเผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกฎหมาย และจริยธรรมและความรับผิดชอบในการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร
Writing for communication approaches and theories for convergence
channels, meanings and focus of writing genres, types and technics and writing process,
works for students skills for specific channels, and law and ethics for writing for
communication
814102

วาทนิเทศ
3(1-4-4)
Speech Communication
แนวคิดและทฤษฎีขั้นพื้นฐานในการสื่อสารเชิงวัจนะและอวัจนะ ปฏิบัติการสื่อสารเชิง
วัจนะและอวัจนะในรูปแบบและมิติตางๆ
Basic concepts and theories in verbal and non- verbal communication, and
the practicing in various dimensions and format of verbal and non-verbal communication
814103

การคิดสรางสรรคเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Creative Thinking for Communication
ทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรคการสื่อสารโดยการเรียนรูกระบวนการจากกรณีศึกษา
ตางๆ ฝกปฏิบัติสรางสรรคผลงานหรือโครงการเชิงสรางสรรค
Thinking skill and creative communication through various case studies as
well as practicing by working on creative products and projects
814104

ทัศนภาพสําหรับงานดานการสื่อสาร
3(1-4-4)
Visual Graphic for Communication
ความรูพื้นฐานของทฤษฎีสี องคประกอบศิลป การจัดวางองคประกอบทางศิลปะ สัญญะ
ในงานออกแบบ การจัดวางตัวอักษร และการทําภาพประกอบ โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟก ตกแตงและ
สรางสรรคภาพดิจิทัล
Basis of Colour theory, Elements of Art, Composition, Semiotics, Typography,
Illustration; Computer Graphic Software; Retouching and Creating the Digital Imagery
814105

การสรางสรรคภาพถายเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Creative Photography for Communication
การสรางภาพเพื่อการสื่อสาร การเปลี่ยนแนวคิด และจินตนาการใหเปนภาพ เทคโนโลยี
การถายภาพนิ่ง ภาพวาดและ การสื่อความหมายของงานศิลป เพื่อเปนความรูพื้นฐานที่จะนําไปประยุกตใช
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ในการผลิ ต สื่ ประวั ติ ค วามเป น มาของการถ า ยภาพ ทฤษฎี ก ารถ า ยภาพ ประโยชน ข องภาพต อ การ
ติดตอสื่อสาร การทํางานของ กลองถายภาพและอุปกรณเสริม การจัดองคประกอบภาพ การปรับแตงภาพ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และอัดขยายภาพ
Imaging for multimedia, changing opinions, using imagination to create
images technology for still pictures, drawings, and computer programs; Communicating
meaning through artwork and applying to media production; history and theory of
photography, benefit, taking picture, composition, retouching with computer program and
photographic printing
814200

การผลิตสื่อทางเสียงและภาพ
3(2-2-5)
Audio and Visual Production
กระบวนการผลิ ต ขั้ น พื้ น ฐานทางภาพและเสี ย งโดยใช อุ ป กรณ อาทิ กล อ ง เครื่ อ ง
บันทึกเสียง และโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อสรางความหมายที่มีผล ตอความรับรู และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ความเชื่อ และคานิยมของผูรับสาร
Basic audio and visual production processes by using equipment; camera,
audio recorder and computer programs; Creating meanings that effect to perception and
changes in opinions, beliefs, and values of the listener/reader
814201

จริยธรรมและกฎหมายทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
Ethics and Legal for Communication
แนวคิดหลักเกี่ยวกับจริยธรรมวาดวย ความจริง ความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพ มนุษยธรรม
และความรับผิดชอบทางการสื่อสาร กฎหมายหลักวาดวยสิทธิ เสรีภาพทางการสื่อสาร การละเมิดขอมูล
สวนบุคคล รวมทั้งกฎหมายลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของการสื่อสารของมนุษย
The key concepts about ethical rules with the truth, the justice, the right as
well as the liberty and the responsibility to communicate, the laws of human's right and
freedom in communication as well as the violation of personal information and other
relevant laws related to human communication
814202

การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
3(2-2-5)
Communication for Persuasion
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีของการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ ตลอดจนการ
วิเคราะหผูรับสาร อิทธิพลของผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสาร และตัวแปรทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับสาร พรอมประเภท ขั้นตอนและเทคนิคในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ รวม
ไปถึงจริยธรรมในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ
Definitions, significance, concepts, theories of communication for persuasion.
Audience analysis, impact of senders, messages, communication channels and psychology
factors influencing on receivers’ behavior changes; Types, steps and techniques of
communication for persuasion. Persuasive communication ethics
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814203

การสื่อสารโลกาทองถิ่นภิวัฒนและประเด็นปจจุบันทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
Glocal Communication and Current Issue
แนวคิดโลกาทองถิ่นภิวัฒน และกรณีศึกษาในมิติตางๆ ดานการสื่อสาร ภูมิทัศนสื่อ การ
หลอมรวมสื่อ รวมถึงประเด็นปจจุบันดวยแนวคิดทฤษฎีทางการสื่อสาร
The concepts of glocal communication, the case studies that are related in
communication, media landscape, media convergence; and the analytic perspective in
current issues which are based on communication theories and concepts
814210

ศิลปะการเลาเรื่องผานสื่อ
3(2-2-5)
Art of story telling through Media
แนวคิดและทฤษฎีการเลาเรื่องขั้นพื้นฐานในสื่อตางๆ ปฏิบัติการเลาเรื่องผานทักษะการคิด
การเขียน และการนําเสนอในรูปแบบอื่นๆ
Basic concepts and theories in narration and practices in narration through
thoughts, writing and presentation in various dimensions
814211

งานสองมิติและภาพเคลื่อนไหว
3(1-4-4)
Two-Dimensional Animation and Motion Picture
ความหมายของภาพและภาพเคลื่อนไหวสองมิติ รูปแบบของการสรางภาพเคลื่อนไหว
การออกแบบตัวละครและภาพประกอบฉาก สตอรี่บอรด เสียงในงานภาพเคลื่อนไหวสองมิติ โปรแกรมใน
การสรางงานภาพเคลื่อนไหวสองมิติ
Meaning of images and two-dimensional animated images; types of creating
animated images; designing characters and background images; storyboard; audio in twodimensional animation; two-dimensional animation and motion picture software
814212

การเขียนสําหรับงานเชิงขอเท็จจริง
3(2-2-5)
Writing for Non-Fiction
วิชาบังคับกอน : 814103 การคิดสรางสรรคเพื่อการสื่อสาร
814210 ศิลปะการเลาเรื่องผานสื่อ
Prerequisite : 814103 Creative Thinking for Communication
814210 Art of Storytelling through Media
หลักการ แนวคิด และทักษะ ของการเขียนบท การเขียนขาว และวิเคราะหธรรมชาติ
ความแตกตาง สําหรับงานเชิงขอเท็จจริงผานสื่อประเภทตาง ๆ
Concepts and skills in script writing, news writing, and the analysis through
the nature of various media which are related in non-fiction
814220

แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารองคกร
Concept and Theory of Corporate Communication

3(2-2-5)
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ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีของการสื่อสารองคกร ที่รวมถึงหนาที่ของ
การสื่อสารองคกร อัตลักษณองคกร ภาพลักษณองคกร ชื่อเสียงองคกร การประชาสัมพันธองคกร การ
โฆษณาองคกร กิจกรรมเพื่อสังคมขององคกร และการสื่อสารภาวะวิกฤตขององคกร รวมไปถึงกลยุทธ
ขั้นตอนและเทคนิคในการสื่อสารองคกร สําหรับองคกรภาครัฐ เอกชนและไมแสวงหากําไร
Definitions, significance, concepts and theories of corporate communication.
Missions, identities, images, reputations, public relations, advertisements, social
responsibilities of corporate communication. Strategies, steps and techniques in corporate
communication for government, private and non-profit organizations
814221

การเขียนเพื่อการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
Writing for Corporate Communication
แนวคิด หลักการที่เกี่ยวของกับการเขียนสําหรับใชในการสื่อสารในสื่อประเภทตางๆ ใน
งานสื่อสารองคกร และศึกษาการเขียนสรางสรรคในรูปแบบตางๆ รวมถึงศิลปะการเลาเรื่อง การออกแบบ
เนื้อหาและนําเสนอเนื้อหาผานสื่อเกาและสื่อใหม เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ
Learning concepts and methods related to writing for media
communications, corporate communications and to create the art of storytelling; How to
create content and presentation throughout traditional media and new media for an
organization’s success
814222

หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Principles of Advertisements and Public Relations
แนวความคิด ความหมายของการโฆษณา การดําเนินงาน การสรางสรรคงานโฆษณาผาน
สื่อตาง ๆ การวางแผนซื้อสื่อโฆษณา หนาที่และบริการของบริษัทโฆษณา และความหมาย หลักการ การ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ กลุมเปาหมาย เครื่องมือในการประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธในหนวยงาน
รูปแบบตางๆ รวมทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับโฆษณาและการประชาสัมพันธ
Concepts and meaning of advertisements and Public Relations; operating,
creating advertisements and producing advertisements for various media; functions and
service of advertising agencies; communication target groups and instruments used in public
relations; Public Relations in organizations; laws and ethics related to advertisements and
public relations
814300

การสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Communication
ความหมาย แนวคิด บทบาท ความสําคัญ และองคประกอบของการสื่อสารการตลาด
รวมทั้งเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดโดยตรง การ
ขายโดยพนักงานขาย การสื่อสาร ณ จุดซื้อ สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ และการวางแผนงานดานการสื่อสาร
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การตลาดเพื่ อ นํ า ไปใช เ ป น กลยุ ท ธ ก ารใช สื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการให อ งค ก รหรื อ สิ น ค า ประสบ
ความสําเร็จ
Meaning the roles, concepts and composition of marketing communications
as well as the tools used including; Advertising, Public Relations, Direct Marketing, Sales and
Marketing by salesperson, Communication at Point of Purchases and Online
Communications; Tools to be used, with strategy as a fully integrated marketing
communications for organizations or products success
814310

การผลิตเพื่องานเชิงขอเท็จจริง
3(1-4-4)
Non - Fiction Production
วิชาบังคับกอน : 814212 การเขียนสําหรับงานเชิงขอเท็จจริง
Prerequisite : 814212 Writing for Non-Fiction
หลักการสําคัญของการผลิตงานเชิงขาว สารคดี และขอเท็จจริง ขั้นตอนและฝกปฎิบัติงาน
ขั้นกอนการผลิต ระหวางการผลิต และหลังการผลิต สําหรับงานขอเท็จจริง การเผยแพรผลงานในพื้นที่ส่อื
ตาง ๆ
Important concepts of the production of non- fiction work; The study of
production process: pre-production, production and post-production, and the distribution
throughout various media platforms
814311

การเขียนสําหรับงานเชิงบันเทิงคดี
3(2-2-5)
Writing for Fiction
วิชาบังคับกอน : 814103 การคิดสรางสรรคเพื่อการสื่อสาร
814210 ศิลปะการเลาเรื่องผานสื่อ
Prerequisite : 814103 Creative Thinking for Communication
814210 Art of Storytelling through Media
หลักการ แนวคิด และทักษะการเขียนบท ความหลากหลาย ความแตกตางสําหรับงานสื่อ
บันเทิงคดีประเภทตาง ๆ
Concepts in script writing, the development in script writing skills, and
differences of fiction
814312

การผลิตเพื่องานเชิงบันเทิงคดี
3(1-4-4)
Fiction Production
วิชาบังคับกอน : 814311 การเขียนสําหรับงานเชิงบันเทิงคดี
Prerequisite : 814311 Writing for Fiction
หลั กการ แนวคิ ด และทักษะการเขีย นบท วิเคราะหความหลากหลาย ความแตกตาง
สําหรับงานสื่อบันเทิงคดีประเภทตาง ๆ
Concept in script writing, the development in script writing skills, and the
analysis through the nature of various media which are related in fiction

52

814313

กระบวนการหลังการผลิตขั้นสูง
3(1-4-4)
Advance Post Production
ขั้นตอนและกระบวนการหลั งการถ ายทํา การแปลงไฟล การตัดตอแบบ offline และ
online การปรั บ แก สี การใช ดนตรี ป ระกอบ การออกแบบเสีย ง การผสมเสีย ง การทําระบบเพื่อการ
เผยแพรผลงาน
Post-Production Process, digital file converting editing work both online and
offline, colour correction, music and sound design, sound mixing - and system organisation
for work distribution
814314

การออกแบบงานสื่อดิจิทัล
3(1-4-4)
Digital Media Design
กระบวนการทํางานและศักยภาพของสื่อดิจิทัล เว็บไซต และแอพพลิเคชั่นบนเครื่องมือ
สื่อสาร ระเบียบโครงสรางเนื้อหาและระบบนํารอง ออกแบบใหเหมาะสมกับกลุมผูใชงานและจุดประสงค
ของโครงการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Processes and capability of digital media, website and application on devices.
Managements of content structure, user interface design and navigator system; Design that
suitable for users and project objectives by using computer graphic softwares
814315

ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Creative Media and Communication
ทักษะภาษาอังกฤษระดับกลางและสูงสําหรับนิสิตปริญญาตรี เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
ทางดานสื่อสรางสรรคและการสื่อสารผานภาพและเสียง และสื่อในรูปแบบอื่นๆ
Intermediated and advance English language skills for undergraduate
students for the specified purpose in creative media and communication through audiovisual and other media platform
814316

การวิจัยสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
3(2-2-5)
Creative Media and Communication Research
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและประโยชนของการวิจัยทางดานสื่อสรางสรรคและ
การสื่อสาร โดยเริ่มจากการออกแบบการวิจัย ไปสูกระบวนการและขั้นตอนของการวิจัย และจริยธรรมใน
การวิจัย
Definitions, significance, types and advantages of research in creative media
and communication. Research designs, processes and steps of research, and research ethics

814320

การสื่อสารเนื้อหาองคกร
Corporate Content Communication

3(2-2-5)
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แนวคิด กลยุทธในการสรางสรรคประเด็นการสื่อสารที่นาสนใจเกี่ยวกับองคกรผานชอง
ทางการสื่อสารที่หลากหลายและทันสมัย นําไปสูการรับรูเรื่องราว เกิดกระแส และภาพลักษณที่ดีตอองคกร
Concepts and strategies to create interesting communication issues about
corporate in a wide variety of media. Lead to recognition, tendency and positive image
814321

การบริหารและการวางแผนการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
Management and Planning for Organization
การบริ ห าร การนํ า องค ก รในบทบาทของผู นํ า องค ก ร การบริ ห าร การนํ า หน ว ยงาน
ประชาสัมพันธในบทบาทของผูบริหารงานประชาสัมพันธ เรียนรู รูใชการสื่อสารประชาสัมพันธภายใน
ภายนอก เพื่อสนับสนุน หนุนนําการบริหาร การนําองคกรของผูนําองคกรไปสูความสําเร็จ
Management and organizational leadership as an organization’s leader,
managing and leading public organization as public relations manager, to learn and
understand both internal and external communication in order to support the managing
and organizational leading of organization’s leader to be successful
814322

การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
Media Production for Corporate communication
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารองคกร ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียในระบบดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในองคกร ตามรูปแบบที่กําหนด
Concepts, theories and processes of digital media production for corporate
communication. Practising digital multimedia for corporate communication along the line
of prescribed media
814323

การผลิตสื่อขั้นสูงเพื่อการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
Advanced Media Production for Corporate Communication
ทฤษฎี กลวิ ธี กระบวนการ การผลิ ต สื่ อ ดิ จิ ทั ล ขั้ น สู ง เพื่ อ การสื่ อ สารองค ก ร โดยใช
เทคโนโลยีระบบดิจิทัลในการผลิต สามารถสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
Concepts, theories and processes of advanced digital media production for
corporate communication. Communicate effectively with target groups

814324

การบริหารชื่อเสียงองคกร
3(2-2-5)
Corporate Reputation Management
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎี ของการบริห ารชื่อเสี ยงองคกร ที่รวมถึ ง
หนาที่ องคประกอบ กระบวนการและขั้นตอนการสรางและธํารงรักษาชื่อเสียงขององคกร พรอมกลยุทธ
และเทคนิคในการบริหารชื่อเสียงองคกรผานความหลากหลายของชองทางการสื่อสารยุคใหม ที่รวมไปถึง
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตขององคกร
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Definitions, significance, concepts, and theories of corporate reputation
management. Missions, components, processes, and types of corporate reputation
management. Strategies and techniques for corporate reputation management through a
variety of communication channels. Corporate social responsibilities and crisis
communication management
814325

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
English for Corporate Communication
ทักษะภาษาอังกฤษระดับกลางและสูงสําหรับนิสิตปริญญาตรี เพื่อวัตถุประสงคทางดาน
การประชาสัมพันธ การสื่อสารองคกร และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวของ
Intermediate and advance English language skills for undergraduate students
for the specified purpose in public relations, corporate communication and other related
communication patterns
814326

การวิจัยเพื่อการสื่อสารองคกร
3(2-2-5)
Research for Corporate Communication
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและประโยชนของการวิจัยและการประเมินผลทางดาน
การสื่อสารองคกร โดยเริ่มจากการออกแบบการวิจัย ไปสูกระบวนการและขั้นตอนของการวิจัย การวิจัยเชิง
สรางสรรคและการประเมินผล และจริยธรรมในการวิจัยและการประเมินผล โดยผูเรียนสามารถดําเนินการ
ทําวิจัยและการประเมินผลดานการสื่อสารองคกรไดดวยตนเอง
Definitions, significance, types and advantages of research and evaluation in
corporate communication. Research designs, processes and steps of research, creative
research, and evaluation, and research ethics. At the end of the class, students can conduct
research by themselves
814330

วัฒนธรรมและสังคมสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Culture and Society
ความหมายสังคม วัฒนธรรมในยุคสื่อดิจิทัล พัฒนาการและผลกระทบของเทคโนโลยีการ
สื่ อ สารกั บ สั ง คมและวั ฒ นธรรม เครื อ ข า ยสั ง คม ลั ก ษณะทางประชากรแบบดั้ ง เดิ ม และลั ก ษณะทาง
ประชากรแบบดิจิทัล (เพศสภาวะ เชื้อชาติ ชนชั้น) และเครือขายวัฒนธรรม การผสมผสานทางวัฒนธรรม
อัตลักษณของการรวมกลุมทางสังคมดิจิทัลและสังคมประจําวัน มายาคติในสื่อดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล
Definition of digital culture, cultural and sociological development and
impact of digital media, understanding the social and cultural implications of IT and
developing analytical in the area of digital culture, online communities, traditional
demographic factors (gender, race, class) and network culture social cohesion, identity and
social life, remix culture, myth and citizen in digital culture and society
814331

เทคนิคการนําเสนองาน

3(2-2-5)
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Presentation Technique
แนวคิ ด เทคนิ คการพั ฒ นาบุ คลิ กภาพ และการสรางสรรควิธี การนํา เสนองานโดยใช
เครื่องมือตางๆ เพื่อใหการนําเสนองานมีประสิทธิภาพสูงสุด
Concepts and techniques to develop personality and creating effective
presentation by using variety of tools and equipment
814332

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
Development Communication
แนวคิด ทฤษฎีดานการสื่อสารเพื่อการพัฒนา กระบวนการสื่อสารและสื่อหลากหลาย
รูปแบบตามความเหมาะสมของชุมชน และสังคมเพื่อการพัฒนา ปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่
มีผลตอการสื่อสารเพื่อการพัฒนา รวมทั้ง กฎหมาย และจริยธรรมและความรับผิดชอบในการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนา และกรณีศึกษาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในภาคเหนือตอนลาง
Communication for development approaches and theories, appropriate
communication processes and media for community, political, economic and social issues
in community context, law and ethics for development communication, and case studies
of communication for development in lower northern region
814333

ภาพยนตรศึกษา
3(2-2-5)
Film Study
แนวคิด พัฒนาการของสื่อภาพยนตรทั้งของตางประเทศ และภาพยนตรไทย ตลอดจน
การวิจารณภาพยนตรตามแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของทางภาพยนตรศึกษา ในบริบททางสังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ
Concepts, History and Development of Thai and international films; theories
and criticism within social cultural and economic context

814334

การสื่อสารทางการเมือง
3(2-2-5)
Political Communication
กระบวนการสื่ อ สาร และบทบาทหน า ที่ ท างการสื่ อ สารกั บ การเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยทั้งในระดับทองถิ่นระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ วิเคราะหกิจกรรมการสื่อสารที่
ทําใหเกิดการทําหนาที่ในระบบการเมือง รวมทั้งผลกระทบของการสื่อสารที่มีตอกิจกรรมทางการเมือง
The processes of communication and the roles of communication coupled
with political communication in democracy system among local, national and international
level, analysis of communication activities that cause the responsibility in democracy
system as well as the impact of the communication towards political activities
814335

การรายงานขาวกีฬา
3(2-2-5)
Sport News Reporting
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับกีฬา การรายงานขาวกีฬา ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล
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Basic concepts in sport, sports news reporting, and the development on
important skills
814336

การจัดการขอมูลสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Media Archive Management
ความหมาย และแนวคิด การวิเคราะหและออกแบบการจัดเก็บสื่อดิจิตอลสําหรับสําหรับ
การคนคืนและการใชงานรวมกัน
Meaning and Concepts; Analysis and design digital media archiving for
retrieval and sharing
814337

การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม
3(2-2-5)
Corporate Social Responsibility Management
สภาพการณของสังคม รวมถึงภาคสวนตางๆ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ พันธกิจ การขับเคลื่อนการดําเนินงานสูเปาหมายภายใตกฎ กติกาที่
ถูกตอง เปนธรรม มีจริยธรรม คุณธรรม สงเสริมการใชการสื่อสาร การประชาสัมพันธเปนเครื่องมือหนึ่งใน
การบริหารจัดการองคกรของภาคสวนตางๆดังกลาว เพื่อหนุนนํา นําพาสังคมประเทศสูความเจริญกาวหนา
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
Social situation and also other stakeholders, government private business,
public sector including roles and responsibilities, mission and implementation to archive
the goal under the accurate and fairness rules with ethical, integrity and morality,
encouraging the application of communication and public relations as one of the tools to
manage the organization of mentioned sectors for supporting and leading the societal
country to be growth, stability and sustainable wealth
814338

การรณรงคการสื่อสารแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Communication Campaign
การสื่อสารประชาสัมพันธเชิงผสมผสาน บูรณาการสื่อ ชองทางการสื่อสารหลากหลาย สื่อ
ใหม สื่อเกา การออกแบบเนื้อหาสาร เพื่อสรางพลังขาวสารในการเขาถึงรับรู โนมนาวเขาใจ ชักจูงชักนํา
ประชาชนกลุมเป า หมาย ส งผลถึ งการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรม และความรว มมือตางๆที่ตองการ เพื่อ
สนับสนุน หนุนนํานโยบาย งานโครงการใดๆบรรลุไปสูเปาหมาย
Communication for integrated public Relations, integrated media and
different communication channels as well as new media and old media, designing message
to create powerful news and information in order to attract perception, persuasion, leading
and influencing target group which result in changing behavior and needed cooperation to
support the policy and any project for achieving the goal

814339

การวางแผนและบริหารกิจกรรมพิเศษ
Special Event Planning and Management

3(2-2-5)
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แนวคิด ความหมาย และความสําคัญของการใชสื่อกิจกรรมพิเศษประเภทตาง ๆ เพื่อการ
สื่ อสาร การวางแผน บริ ห าร รวมถึ งกลยุทธการจัดกิจ กรรมพิเศษ รวมถึงปจ จัย ตาง ๆ ที่เกี่ย วของให
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย และสามารถประเมินผลได
Concept, definition and importance of special activities for communication;
management; planning; stratigies for special activities; factors related to audience and
evaluation
814340

การบริหารงานสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Mass Media Management in Digital Age
ศึกษาโอกาส และความทาทายอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล การศึกษาองคกร
สื่อทั้งเรื่องการกําหนดนโยบาย โครงสราง ระบบการทํางาน ยุทธศาสตรการแขงขัน การผลิตและนําเสนอ
ขอมูล ขาวสารแบบออนไลน รวมถึงปญหาอุปสรรคและแนวโนมการทํางานขององคกรเหลานี้ในอนาคต
Opportunity and challenges in mass media management in digital age; mass
media organization about; policy making; structure; working system; competition strategies;
production and presentation system of online media; problem analysis and mass media
trend in the future
814341

งานสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
3(1-4-4)
Three Dimensional Modelling and Animation
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบกราฟฟกสามมิติ การขึ้นรูปทรงสามมิติขั้นพื้นฐาน
และขั้นสูง ตัวอักษรแบบสามมิติ การจัดองคประกอบทางศิลปะดวยรูปทรงสามมิติ การใสสีและพื้นผิวใหกับ
วัตถุ การจัดแสงไฟและการใชมุมกลอง การทําวัตถุใหเคลื่อนไหวดวยเทคนิกขอตอและการใสกระดูก
3D computer graphic software; Simple to advance 3D Modelling; 3D
Typography; Theory of art composition with 3D Modelling; Use of Mapping, Lighting and
Camera; Animating the 3D models by Using Joints, Bones and Rigid
814342

การสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Cross Cultural Communication
ศึ ก ษาการสื่ อ สารท า มกลางวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย วั ฒ นธรรมระดั บ ป จ เจกปะทะ
วัฒนธรรมสวนรวม ประชาธิปไตยและคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมในระดับชุมชน สังคม และโลก
เขาใจความหลากหลายทางภาษาและการตีความหมายของภาษา ทัศนคติที่มากับวัฒนธรรม อวัจนะภาษา
ทางการสื่อสาร การสื่อสารขามวัฒนธรรมของชาติพันธุที่แตกตางกัน การปรับตัวในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
Communication among Cultures, Individualism versus Collectivism,
Democratic and culturally pluralistic values will be encouraged as the student develops
understanding and skills in recognizing language, attitudinal, non- verbal, and ethnocentric
variations in communication across cultures and adapting to cultures
814343

กลยุทธการสรางสรรคแบรนด

3(2-2-5)
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Strategy of Creativity Brand
ศึกษาและเขาใจ ความหมายของคําวาแบรนด กระบวนการสรางคุณคาใหกับแบรนด การ
จัดวางตําแหนงของแบรนด การออกแบบสถาปตยกรรมแบรนด เขาใจองคประกอบของแบรนด การสราง
มาตรฐานของแบรนด ออกแบบและปรับประยุกตกระบวนการสรางสรรคแบรนดทั้งการออกแบบชื่อ การ
ตอยอดแบรนด การเนนขยายแบรนด รวมทั้งวิเคราะหกรณีศึกษาความสําเร็จของการสรางสรรคแบรนด
ระดับโลก และระดับประเทศ และการออกแบบและสงเสริมแบรนดทองถิ่น
Define core terms such as brand, brand equity, positioning, brand
architecture understanding brand elements, build brand and measure brand equity design
and implement brand strategies that consider brand naming, brand extension, brand
stretching, analytical case study of successful global and national brand, local brand design
and promotion
814344

การสื่อสารในองคกร
3(2-2-5)
Organizational Communication
แนวคิด กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองคกร วิเคราะหสาเหตุและผลของการ
สื่อสาร โดยเนนหนักดานพฤติกรรมศาสตรและแรงจูงใจในการสื่อสาร กลยุทธการสื่อสารเพื่อการสราง
มนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและความภักดีตอองคกร ตลอดจนการแกไขปญหาทางการสื่อสาร เพื่อ
เสริมสรางการปฏิบัติงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
Concepts, processes of personnel communication organizations, analyze
cause and effect of communications, focusing on communication behaviors and
motivations, communication strategies for human relation in workplace and organizational
loyalty, solving communication problems for strengthen organization practice to better
performance

814345

การจัดการความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย
3(2-2-5)
Stakeholder Relationship Management
แนวคิด ทฤษฎี และการดําเนินการสื่อสารเชิงกลยุทธ เพื่อสรางและธํารงความสัมพันธอัน
ดีระหวางองคกรกับกลุมเปาหมายขององคกรตาง ๆ เชน ลูกคา สื่อมวลชน ชุมชน และรัฐบาล ฯลฯ อันจะ
นําไปสูเสริมสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร และการสราง การมีสวนรวมและความสัมพันธที่ยั่งยืน
Concepts, theories and strategic communication management, building and
maintaining relationships between organization and stakeholder groups: customers, media,
communities and government, lead to strengthen positive organizational images and create
sustainable participation and relationships
814346

การสรางสรรคภาพดิจิทัล
Creative Digital Imaging

3(2-2-5)
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การสรางภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร การสรางความหมายและการสื่อความหมายดวยภาพ
ดิจิทัล ประวัติความเปนมาและ ทฤษฎีการของการสื่อความหมายดวยภาพ การปรับแตงภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร มีความเขาใจในการนําภาพไปใชในสื่อดิจิทัลไดอยางเหมาะสม
Creating digital images for communication, creating meaning and visual
communication with digital image; Manipulating and retouching digital images with
computer programs and understanding the proper use of images in different type of digital
media
814347

การสรางสรรคภาพถายขั้นสูง
3(2-2-5)
Advance Creative Photography
กระบวนการสรางแนวความคิดสรางสรรค ในการผลิตภาพถายดิจิทัล เพื่อการนําไปใชใน
สื่ อประเภทต า งๆ เช น สื่ อสิ่ งพิ มพ สื่ อมั ล ติมีเดีย ประเภทตางๆ เปน ตน การสรางสรรคและการตกแตง
ภาพถายดิจิทัลดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง เพื่อการสื่อความหมายและการนําเสนองานทางดานศิลปะ
และงานทางนิเทศศาสตร
Processes of conceptualize creativity to create the digital image for various
media; print media and internet; Creating and editing digital photography for artwork and
communication arts presentation with computer programs
814348

practice

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสารเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Selected Topic in Academic Communication
ประเด็นเฉพาะทางการสื่อสารเชิงวิชาการ ดวยการคิดวิเคราะหและการฝกปฏิบัติ
Specific issues related to academic communication; Critical Thinking and

814349

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสารเชิงปฏิบัติการ
3(1-4-4)
Selected Topic in Practical Communication
ประเด็นเฉพาะทางการสื่อสารเชิงปฏิบัติการ และการสรางสรรคผลงานดานตางๆ
Specific issues related to communication practice; creating different types of
media presentation
814492
มหาวิทยาลัย

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านภายในหน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชน โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจาก

Professional training at a public or private organization in Thailand
with the approval of the university
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814494

การฝกอบรม หรือฝกงานในตางประเทศ
6 หนวยกิต
International Academic or Professional Training
การฝกอบรม หรือฝกงานดานนิเทศศาสตรในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนในตางประเทศ
โดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห
Professional training and internship in communication arts in government or
private sectors in overseas as approved by university for at least 16 weeks
814495

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6 หนวยกิต
Undergraduate Thesis
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ปญหาการวิจัย ขอสมมติฐาน การเชื่อมโยงระหว าง
องคประกอบตางๆ ในการทําวิจัย การวิเคราะห การสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ พรอมทั้งนําเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ
Introduction, objective, research problem, the hypothesis, the connection
between functions in doing research, the analysis, the summary of research result and the
recommendation as well as presentation
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3.1.6 ความหมายของเลขประจําวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ (นับจากซายไปขวา) รหัส 3 ตัวแรก
001
หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
205
หมายถึง
ภาษาอังกฤษ
206
หมายถึง
ภาษาจีน
207
หมายถึง
ภาษาญี่ปุน
218
หมายถึง
ภาษาพมา
219
หมายถึง
ภาษาฝรั่งเศส
221
หมายถึง
ภาษาเกาหลี
814
หมายถึง
นิเทศศาสตร
2. เลขรหัสสามตัวหลัง สําหรับรายวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
เลขหลักหนวย : แสดงอนุกรมของรายวิชา
เลขหลักสิบ
: แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
เลขหลักรอย : แสดงชั้นปที่เปดสอน
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง
ชั้นปที่เปดสอน
เลขรหัสตัวสอง (หลักสิบ) หมายถึง
กลุมวิชาดังตอไปนี้
0
หมายถึง
หมวดวิชาแกน
1
หมายถึง
หมวดวิชาสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
2
หมายถึง
หมวดวิชาสื่อสารองคกร
3, 4
หมายถึง
หมวดวิชาเลือกทางดานนิเทศศาสตร
9
หมายถึง
การฝกงาน/ ฝกอบรม สหกิจศึกษา
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)

สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับ
ที่

เลขที่บตั รประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ปจจุบัน

เมื่อเปด
หลักสูตรนี้
แลว

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2552
2537
2531
2551
2538
2545
2536
2534
2555
2547
2539

16

16

17

18

20

18

วิชาเอก สื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
1*

นางสาวพูนสุข ภระทรทัต
3 5301 00290 XX X

ผูชวย
ศาสตราจารย

2*

นายพนมสิทธิ์ สอนประจักษ
3 1009 03195 XX X

ผูชวย
ศาสตราจารย

3*

นางสาวพนิดา จงสุขสมสกุล
3 6599 00134 XX X

ผูชวย
ศาสตราจารย

ศศ.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ว.ม.
นศ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
ปร.ด.
ว.ม.
ศศ.บ.

ภาษาไทย
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
การบริหารสื่อสารมวลชน
โฆษณา
สถิติศาสตร
สุขศึกษา
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)

สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับ
ที่

เลขที่บตั รประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ปจจุบัน

เมื่อเปด
หลักสูตรนี้
แลว

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of London
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
UK
ไทย
ไทย

2534
2523
2550
2545
2538
2557
2553
2546

8

16

19

18

17

18

วิชาเอก การสื่อสารองคกร
1*
2*
3*

นายไพศาล อินทสิงห
3 6498 00118 XX X
นางสาวพัทธนันท เด็ดแกว
3 6599 00554 XX X

รอง
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

นางสาวลลิตา จิตตการุญ
1 6399 00024 XX X

อาจารย

หมายเหตุ * อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร

นศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
ศศ.บ.
M.A.
นศ.ม.
ศศ.บ.

นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
นิเทศศาสตร
ภาษาศาสตร
Social Research
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)

สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับ
ที่

เลขที่บตั รประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ปจจุบัน

เมื่อเปด
หลักสูตรนี้
แลว

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2552
2537
2531
2551
2538
2545
2536
2534
2555
2547
2539

16

16

17

18

20

18

วิชาเอก สื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
1

นางสาวพูนสุข ภระทรทัต
3 5301 00290 XX X

ผูชวย
ศาสตราจารย

2

นายพนมสิทธิ์ สอนประจักษ
3 1009 03195 XX X

ผูชวย
ศาสตราจารย

3

นางสาวพนิดา จงสุขสมสกุล
3 6599 00134 XX X

ผูชวย
ศาสตราจารย

ศศ.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ว.ม.
นศ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
ปร.ด.
ว.ม.
ศศ.บ.

ภาษาไทย
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
การบริหารสื่อสารมวลชน
โฆษณา
สถิติศาสตร
สุขศึกษา
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

65
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)

สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับ
ที่

เลขที่บัตรประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ปจจุบัน

เมื่อเปด
หลักสูตรนี้แลว

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of London
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
UK
ไทย
ไทย

2534
2523
2550
2545
2538
2557
2553
2546

8

16

19

18

17

18

วิชาเอก การสื่อสารองคกร
1

2
3

นายไพศาล อินทสิงห
3 6498 00118 XX X
นางสาวพัทธนันท เด็ดแกว
3 6599 00554 XX X

รอง
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

นางสาวลลิตา จิตตการุญ
1 6399 00024 XX X

อาจารย

นศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
ศศ.บ.
M.A.
นศ.ม.
ศศ.บ.

นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
นิเทศศาสตร
ภาษาศาสตร
Social Research
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
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3.2.3
ลําดับที่

อาจารยผูสอน
เลขที่บัตรประชาชน

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

นศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ว.ม.
นศ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
ปร.ด.
ว.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
นศ.ม.
นศ.บ.
ปร.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.A.
วส.บ.

1

นายไพศาล อินทสิงห

รองศาสตราจารย

2

นางสาวพัทธนันท เด็ดแกว

ผูชวยศาสตราจารย

3

นางสาวพูนสุข ภระทรทัต

ผูชวยศาสตราจารย

4

นายพนมสิทธิ์ สอนประจักษ

ผูชวยศาสตราจารย

5

นางสาวพนิดา จงสุขสมสกุล

ผูชวยศาสตราจารย

6

นางวนาวัลย ดาตี้

ผูชวยศาสตราจารย

7

นางกิตติมา ชาญวิชยั

ผูชวยศาสตราจารย

8

นางสาวภาสวรรณ กรกชมาศ

ผูชวยศาสตราจารย

สาขาวิชา

นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
นิเทศศาสตร
ภาษาศาสตร
คติชนวิทยา
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตร
สถิติศาสตร
สุขศึกษา
สื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชน
Mass Communication
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
โฆษณา
สื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
International Communication
International Communication
ภาพยนตร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จการศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
The University of Alabama
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Macquarie University
Macquarie University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
USA
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
AUS
AUS
ไทย

2534
2523
2550
2545
2538
2552
2537
2531
2551
2538
2545
2536
2534
2555
2547
2539
2545
2536
2528
2547
2538
2534
2550
2543
2541
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9

นางสาวกาญจนา
เชี่ยววิทยการ

10

ผูชวยศาสตราจารย

นศ.ม.
ศศ.บ.

นิเทศศาสตรพัฒนาการ
นิเทศศาสตร

นายรัฐพล ไชยรัตน

อาจารย

11

นางอรวรรณ ศิริสวัสดิ์
อภิชยกุล

อาจารย

12

นายทิฆัมพร เอี่ยมเรไร

อาจารย

Ph.D.
M.S.A.
นศ.ม.
ร.บ.
Ph.D.
นศ.ม.
นศ.บ.
นศ.ด.
ว.ม.
ศศ.บ.

Multimedia Design
Photography
สื่อสารมวลชน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Social Studies
วาทวิทยา
วาทวิทยา
การสื่อสาร
สื่อสารมวลชน
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

13

นางสาวลลิตา จิตตการุญ

อาจารย

14

นางสาวนัทฐิรา คูณค้ํา

อาจารย

M.A.
นศ.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.

Social Research
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การสื่อสารมวลชน
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ

15

นายกฤษณะ นาคประสงค

อาจารย

นศ.ม.
นศ.บ.

วาทวิทยา
การประชาสัมพันธ

16

นางสาวชุณหเกตุม
กาญจนกิจสกุล

อาจารย

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

นายทรงพล ชุมนุมวัฒน

อาจารย

อุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการการสื่อสาร
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯลาดกระบัง

17

วท.ม.
ทล.บ.
ทล.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.

18

นายนฤพนธ คมสัน

อาจารย

ศ.ม.
ศ.บ.

นฤมิตศิลป
การออกแบบบรรจุภัณฑ

19

นายสรรเสริญ เหรียญทอง

อาจารย

M.A.

Art in Public Space (with Distinction)

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ไทย
ไทย

2541
2534

Monash University
Rochester Institute Of Technology
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Loughborough University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพิษณุโลก
University of London
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกริก

AUS
USA
ไทย
ไทย
UK
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2552
2546
2536
2533
2555
2544
2541
2554
2546
2530

UK
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2557
2553
2546
2542
2539

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย

2546
2544

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2544
2548
2536
2558
2554

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย

2556
2548

Royal Melbourne Institute of
Technology

Australia

2555
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20

นายบุญสง นาคภู

อาจารย

ศศ.บ.

การออกแบบบรรจุภัณฑ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2547

นศ..ม.
อ.บ

การภาพยนตร-วีดิทัศน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

2554
2535
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3.2.4
ลํา
ดับ

อาจารยพิเศษ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงวิชาการ/
ตําแหนงงาน

คุณวุฒิ

สาขาวิชาที่จบการศึกษา

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

สถานที่ทํางาน

ผูอํานวยการ

นศ.บ.
น.บ.

หนังสือพิมพ
นิติศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สถาบันอิศรา

น.บ.
M.A.

นิติศาสตร
Journalism

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Ohio state University

สมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย

น.บ.
นศ.ม.

นิติศาสตร
สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพลานนาโพสต
คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

1

คุณประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์

2

คุณชวรงศ ลิมปทมปาณี

3

คุณจักรกฤษ เพิ่มพูน

ประธานสภาการ
หนังสือพิมพ
แหงชาติ
นายกสมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย
บรรณาธิการ

4

คุณลําเนา เอี่ยมสะอาด

อาจารย

Ph.D.

Media Study

Edith Cowan University

5

คุณบุษบา หินเธาว

ผูชวยศาสตราจารย
/รองผูอํานวยการ
สํานักศิลปะ และ
วัฒนธรรม

นศ.ม.

การประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6

คุณสราวุฒิ ทองศรีคํา

วท.ม.

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สถานีวิทยุ FM 94.25
MHz และ AM 1026
KHz กรมประชาสัมพันธ

7

คุณสายหยุด ศรีธรรมมา

นศ.ม.

นิเทศศาสตร

สุโขทัยธรรมาธิราช

สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จ.
สุโขทัย

8

คุณจิตตินันทน ตั้งประเสริฐ

ว.ม.

การสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จังหวัด
พิษณุโลก

9

คุณนที เหลืองศุภชัยกุล

ผูดําเนินรายการ
รอยเรื่องหลากลีลา
ชวง ดิจิทัล 4.0 วิทยุ
กรมประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ
ชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงทางการ
บริหาร:ผูอํานวยการ
สถานี
วิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จ.
สุโขทัย
นักสื่อสารมวลชน
ปฏิบัติการ ดําเนิน
รายการสถานี
วิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย
จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการผูจัดการ
บริษัท
A8 THAILAND
Co., Ltd.

MBA

การบริหารงานทัว่ ไป

มหาวิทยาลัยชินวัตร

บริษัท A8 THAILAND
Co., Ltd.
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
ในหลักสูตร มีรายวิชา สหกิจศึกษาซึ่งนิสิตตองลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณ
4.1.1 สหกิจศึกษา
1) สามารถปรับวิถีชีวิตและปฏิบัติตนตามขอกําหนดตางๆ ขององคกรที่ไดไปฝกสหกิจ
ศึกษา
2) สามารถเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสามารถนําเสนอขอมูล วิเคราะหตาม
หลักการ และสามารถเรียนรูการทํางานไดดวยตนเอง
3) สามารถวิเคราะหสถานการณ และใชความรูตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกไข
ปญหาเมื่อเผชิญเหตุการณเฉพาะหนา
4) สามารถทํางานรวมกับพนักงานในองคกรไดและมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
5) สามารถใชการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการฝกสห
กิจศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 ฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอการเขารวมการฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ
2) มีความรูในเรื่องที่เขารับการฝกอบรมหรืองานที่ไดไปฝกในตางประเทศ รวมทั้งตระหนัก
รูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของดวย
3) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมๆ
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานที่ไดรับมอบหมาย
4) มี ส ว นร ว มในการแก ป ญ หาโจทยที่ไดรับ การมอบหมายจากการฝกอบรมหรือการ
ฝกงานในตางประเทศไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกกลุม
5) สามารถเสนอขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลที่เขารวมอบรม รวมทั้งมีทักษะในการ
สื่อสารระหวางการอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 4 และวิชาสหกิจศึกษา
หรือสหกิจศึกษาในตางประเทศ จัดใหมีขึ้นในภาคการศึกษาปลายสําหรับปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรไดเปดวิชาวิทยานิพนธสําหรับปริญญาตรีเพื่อใหนิสิตมีโอกาสใชกระบวนการเรียนรูใน
การทําวิจัยดวยตนเอง และมีการจัดทําเปนรายงานมีรูปเลมเปนมาตรฐาน ในรูปแบบที่เปนมาตรฐานและ
ภายในเวลาที่กําหนด
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5.1 คําอธิบาย
วิทยานิพนธ หมายถึง การใหนิสิตเปนผูกําหนดหัวขอเรื่องที่เกี่ยวของทางดานนิเทศศาสตรโดยใช
กระบวนการวิจัยเพื่อการศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเอง และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตใช และ
ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาโดยมีขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสมสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดและมีการนําเสนอรายงานผลงานวิจัยดังกลาว ทั้งนี้มีอาจารยที่ปรึกษาโครงการหรือการวิจัยดวย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนําเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งมีความรับผิดชอบงานวิจัยนั้นให
สําเร็จลุลวงตรงตามเวลาที่กําหนด
2) มีองคความรูดานนิเทศศาสตรหรือการสื่อสารโดยสามารถใชความรูหรือวิเคราะหขอมูลที่ได
จากการทําวิจัยอยางมีระบบ และใชทฤษฎีความรูตางๆที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
3) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลที่ไดมา
และใชขอมูลในการวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัยไดอยางสรางสรรค
4) สามารถคิดริเริ่มในการวิเคราะหผลงานวิจัยไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง และของ
ผูอื่น รวมทั้งรับผิดชอบในการพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง
5) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวของในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมายและนําเสนอผลงานวิจัยอยางเหมาะสม
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาตน ของชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับการแบงนิสิตใหลงทะเบียนในการทํางานวิจัยโดย
แบงใหนิสิตเลือกลงชวงระหวางภาคการศึกษาตน หลังจากนั้นใหนิสิตเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาและ
หัวขอที่นิสิตสนใจและผานการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
2) อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจากการติดตาม
ความคืบหนาการทําวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนงานอยางเปนระบบ โดยใหมีคะแนนเปนสัดสวนรอยละ
20
2) ประเมินคุณภาพของการทําวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษาโครงการ โดยกําหนดเกณฑ และการ
ประเมินที่เปนมาตรฐานครบถวน สมบูรณ โดยใหมีคะแนนเปนสัดสวนรอยละ 50
3) ประเมินผลการนําเสนอรายงานผลการวิจัย หรือผลงานโครงการของนักศึกษาในภาพรวม โดย
ใหมีคะแนนเปนสัดสวนรอยละ 30
4) การให เ กรดจากคะแนนที่ ทํา ไดซึ่งมีคะแนนเต็มคิดเปน รอยละ 100 ใหเปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร หรือ ระบบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค
1. มีความรูดานภาษามากกวา 2 ภาษา

2. มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่ เหมาะสมใน
สถานการณตางๆ

3. มีความเชื่อมั่น และรักที่จะแสวงหาความรู
เพื่ อ นํ า มาใช แ ก ป ญ หาการทํ า งาน โ ดย
ประยุ ก ต ใ ช ก ระบวนการวิ จั ย (Research
Minded) เพื่ อ นํ า มาเป น ประโยชน ท างด า น
วิชาชีพ
4. มี ค วามสามารถในการทํ า วิ จั ย ทางด า น
นิเทศศาสตร

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- กํ า หนดให นิ สิ ต ได เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าภาษาอื่ น ๆ
นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่
3 ซึ่งนิสิตตองเลือกเรียนวิชาภาษาอื่นๆ จํานวนไมนอย
กว า 6 หน ว ยกิ ต โดยไม จํ า เป น ต อ งลงในวิ ช าภาษา
เดียวกันอยางตอเนื่องกันทั้ง 2 รายวิชา ทําใหนิสิตมี
ความสามารถดานภาษาเพิ่มขึ้นอีก
- ใหนิสิตเรีย นวิช าที่ใหความรูในเรื่องหลั กการ และ
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสื่ อ สารทุ ก วิ ช าที่ จ ะก อ ให
ประโยชนสําหรับ การฝกบุคลิกภาพและการวางตัวที่
เหมาะสมในสถานการณตางๆ
- กําหนดใหนิสิตเรียนวิชาที่เกี่ยวของกับการวิจัยกอนลง
เรี ย นรายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี และ
มอบหมายงานในรายวิชาใหนิสิตใชกระบวนการวิจัยที่
เปนประโยชนทางดานวิชาชีพ
- มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน
สํ า หรั บ นิ สิ ต ในชั้ น ป ที่ 4 ให มี ก ารเรี ย นในรายวิ ช า
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี ทําใหนิสิตทางดานนิเทศ
ศาสตรมีองคความรูและมีประสบการณในการทํางาน
วิจัย สามารถนําไปตอยอดในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ตอไปได
- เปดการเรียนการสอนวิชาเปนวิชาเฉพาะในรายวิชา
การวิ จั ย และประเมิ น ผลทางการสื่ อสาร และการทํ า
วิทยานิพนธเพื่อเปนพื้นความรูในการลงมือปฏิบัติตาม
กระบวนการวิจัยจริงทุกขัน้ ตอน
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2. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ เฉพาะนิสิตวิชาเอก สื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค
1. สามารถบูร ณาการศาสตร การวิ จัย กั บ การ
ผลิตสื่อดิจิทัลสรางสรรคงานนวัตกรรมทางการ
สื่อสารที่สรางประโยชนตอสวนรวม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
กําหนดใหมีการเชื่อมโยงงานในรายวิชา 814316 การ
วิจัยสื่อสรางสรรคและการสื่อสารและรายวิชา 814495
วิทยานิพนธร ะดั บ ปริญ ญาตรี เขาดว ยกัน กลาวคื อ
รายวิชา 814316 การวิจัยสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
นิ สิ ต /กลุ ม นิ สิ ต จะต อ งทํ า ข อ เสนอโครงร า งการวิ จั ย
(Research Proposal) 1 โครงการ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง เปนตัวชี้วัดสําคัญการประเมินผลใน
รายวิชา และในรายวิช า 814495 วิทยานิพนธ ร ะดั บ
ปริญญาตรี นิสิต/กลุมนิสิตจะตองนําขอเสนอโครงราง
การวิ จั ย ฉบั บ นั้ น มาเก็ บ รวบรวมข อ มู ล วิ เ คราะห /
สังเคราะหขอมูล จนไดเปนขอสรุปการวิจัย และ/หรือ
นิสิต/กลุมนิสิตนําขอสรุป การวิจัยที่ไดมาเปน แนวคิด
สําคัญในสรางสรรคงานนวัตกรรมการสื่อสารโดยมีการ
ผลิตเปนสื่อโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางนอย 1 ชิน้ งาน

3. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ เฉพาะนิสิตวิชาเอก การสื่อสารองคกร
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค
1. สามารถบูร ณาการศาสตร การวิ จัย กั บ การ
จัดการการสื่อสารองคกรสรางสรรคนวัตกรรม
ทางความคิดออกมาในรูปแผนการสื่อสารเชิง
กลยุทธเพื่อเปนประโยชนกับการสื่อสารภายใน
หรือภายนอกองคกร

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
กําหนดใหมีการเชื่อมโยงงานในรายวิชา 814326 การ
วิ จั ย เพื่ อ การสื่ อ สารองค ก ร และรายวิ ช า 814495
วิทยานิพนธร ะดั บ ปริญ ญาตรี เขาดว ยกัน กลาวคื อ
รายวิชา 814326 การวิจัยเพื่อการสื่อสารองคกร นิสิต/
กลุ ม นิ สิ ต จะต อ งทํ า ข อ เสนอโ ครงร า งการวิ จั ย
(Research Proposal) 1 โครงการ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง เปนตัวชี้วัดสําคัญการประเมินผลใน
รายวิชา และในรายวิช า 814495 วิทยานิพนธ ร ะดั บ
ปริญญาตรี นิสิต/กลุมนิสิตจะตองนําขอเสนอโครงราง
การวิ จั ย ฉบั บ นั้ น มาเก็ บ รวบรวมข อ มู ล วิ เ คราะห /
สังเคราะหขอมูล จนไดเปนขอสรุปการวิจัย และ/หรือ
นิสิต/กลุมนิสิตนําข อสรุ ป การวิจัยที่ไดมาเปน แนวคิด
สําคัญในการเขียนแผนการสื่อสารองคกร
1
ชิ้นงาน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ปฏิบัติตนเปนคนตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออกที่มุงสู
ความสําเร็จในระหวางการเรียนการสอน โดยเนนย้ําในเรื่องการเขาเรียน การสงงานตรงเวลา และการไม
ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น
2) วิ เ คราะห ป ระเด็ น ป ญหาทางด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หรื อ กรณี ศึ ก ษาของบุ ค คล
ตัวอยางที่ใชคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การทําโครงงาน ที่ใช
แนวคิด วิธีการทางดานคุณธรรม จริยธรรม และดานจิตสาธารณะ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กํ า หนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลหรื อ คะแนนในเรื่ อ งการแสดงออกทางด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ในแตละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชในรายวิชา การมาเรียน สงงานตรงเวลา และไมทุจริตใน
การสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น กลาที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการเรียน
2) กํ า หนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเข า ร ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการ ทางวิ ช าชี พ หรื อ
ประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมดานจิตสาธารณะ
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) ใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ใหนิสิตมีรสนิยมทางสุนทรียะทางศิลปะและดนตรี และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2) ใหมีความรูรอบทั้งดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร เพื่อทําใหเกิด
การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ทําใหรักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม และสามารถอยู
รอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อทําใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก
3) ใหมีความรูเพื่อนําไปพัฒนาทักษะการใชชีวิต การดูแลตนเอง และดํารงตนอยางมี
ความสุข ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
2) ใชการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
3) ใชการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning)
4) ใชการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
5) ใชการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning)
6) ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips)
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7) ใชการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching)
8) ใชการเรียนการสอนโดยชุมชนเปนฐาน (Community-based Learning)
9) ใชการสอนแบบเนนวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning)
10) ใชการปฏิบัติงานกับแหลงประสบการณวิชาชีพ / สถานประกอบการ (Professional
Training / Co-operative Education)
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปลา
และการสังเกต พฤติกรรรมการเรียนรู
2) ประเมินทัศนคติของการเรียนรู โดยการใชแบบสอบถาม หรือแบบรายงานตนเอง
3) ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
4) ประเมินผลโดยแหลงประสบการณวิชาชีพ /สถานประกอบการ
5) ประเมินผลโดยใฃแบบทดสอบวัดความรอบรู
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) วิ เ คราะห สั ง เคราะห นํ า ความรอบรู ทั้ ง ด า นมนุ ษ ยศาสตร สั ง คมศาสตร และ
วิทยาศาสตร ไปใชใหเกิดการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ทําใหรักโลก รักธรรมชาติ รัก
สิ่งแวดลอม และสามารถอยูรอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อนําไปประยุกตใชในสถานการณจริง
ทําใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
2) แสดงออกถึงการมีวิจารณญาณคิดแบบองครวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรูระหวาง
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรได และคิดสรางสรรค ใฝเรียนรู และผลงานนวัตกรรม
3) คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ต ามศตวรรษที่ 21 และมี คุ ณ ลั ก ษณะของการเป น
ผูประกอบการ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
2) ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning)
3) ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
4) ใชการเรียนการสอนโดยการทํางานเปนฐาน (Work-integrated Learning)
5) ใชการเรียนการสอนนอกสถานที่ (Field Trips)
6) ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
7) ใชการเรียนการสอนแบบเนนกิจกรรม (Activity-based Learning)
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปลา
2) ประเมินกระบวนการทํางานเปนทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู
3) ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
4) ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
5) ประเมินผลโดยใฃแบบทดสอบวัดความรอบรู
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธ
2) ปรับตัวใหอยูในสังคมที่ตางวัฒนธรรมได
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ใ ช ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ เ น น ก า ร เ รี ย น รู แ บ บ ร ว ม มื อ ( Co- operative and
Collaborative Learning) โดยสงเสริมความรับผิดชอบตอการเรียนรู ของตนเองและเพื่อนรวมกลุม
2) ให นิ สิ ต ค น คว า เรี ย นรู ด ว ยตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง (Investigative and Life Long
Learning)
3) ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
4) ใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสั มพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินความรับผิดชอบการมีสวนรวมของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ
2) ประเมิ น ผลงานที่ นิ สิ ต ไดรั บ มอบหมายและวัดผลแบบเพื่ อนประเมิน เพื่อ น (Peer
evaluation) โดยใหเพื่อนในกลุมประเมินพฤติกรรมการทํางาน
3) ประเมิ น ทั ศ นคติ ข องการใช ชี วิ ต และการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม โดยการใช
แบบสอบถาม หรือแบบประเมินตนเอง
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง และรูเทาทัน
2) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสาร วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหา ทั้ง
การพูด การเขียน และการนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
2) ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
3) ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning)
4)
5)
6)
7)

ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
ใชการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning)
ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบสัมมนา (Seminar)
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอ จากผลงานที่
ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
2) ประเมินความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นําเสนอจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
3. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของวิชาเฉพาะดานในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560
3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา
2) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพทางนิเทศศาสตร และแสดงออกอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
3.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออกที่มุงสู
ความสําเร็จในระหวางการเรียนการสอน โดยเนนย้ําในเรื่องการเขาเรียน การสงงานตรงเวลา และการไม
ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น
2) วิ เ คราะห ป ระเด็ น ป ญหาทางด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หรื อ กรณี ศึ ก ษาของบุ ค คล
ตัวอยางที่ใชคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การทําโครงงาน ที่ใช
แนวคิด วิธีการทางดานคุณธรรม จริยธรรม และดานจิตสาธารณะ
3.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กํ า หนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลหรื อ คะแนนในเรื่ อ งการแสดงออกทางด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ในแตละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชในรายวิชา การมาเรียน สงงานตรงเวลา และไมทุจริตใน
การสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น กลาที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการเรียน
2) กํ า หนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเข า ร ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการ ทางวิ ช าชี พ หรื อ
ประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมดานจิตสาธารณะ
3.2 ดานความรู
3.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มี อ งค ค วามรู ใ นสาขาวิ ช าอย า งกว า งขวางเป น ระบบ และรู ห ลั ก การ ทฤษฎี ท าง
นิเทศศาสตร
2) มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความก า วหน า ของความรู แ ละการต อ ยอดองค ค วามรู ท าง
นิเทศศาสตร
3) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสถานการณโลก
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3.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
2) ใชการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
3) ใชการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning)
4) ใชการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
5) ใชการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning)
6) ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips)
7) ใชการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching)
8) ใชการเรียนการสอนโดยชุมชนเปนฐาน (Community-based Learning)
9) ใชการสอนแบบเนนวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning)
10) ใชการปฏิบัติงานกับแหลงประสบการณวิชาชีพ / สถานประกอบการ (Professional
Training / Co-operative Education)
3.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปลา
และการสังเกต พฤติกรรรมการเรียนรู
2) ประเมินทัศนคติของการเรียนรู โดยการใชแบบสอบถาม หรือแบบรายงานตนเอง
3) ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
4) ประเมินผลโดยแหลงประสบการณวิชาชีพ /สถานประกอบการ
3.3 ดานทักษะทางปญญา
3.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางานดานนิเทศศาสตร
2) สามารถใช ทั ก ษะและความเข า ใจในองค ค วามรู ท างด า นนิ เ ทศศาตร เพื่ อ ค น หา
ขอเท็จจริง จากแหลงขอมูลที่หลากหลายในการแกไขปญหา
3) สามารถเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา โดยคํานึงถึงความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4) มีวิจารณญาณคิดแบบองครวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู และความคิดสรางสรรค
ในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
2) ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
3) ใชการเรียนการสอนโดยการทํางานเปนฐาน (Work-integrated Learning)
ฯลฯ
3.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปลา
ประเมินกระบวนการทํางานเปนทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู
2) ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
3) ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
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3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มี ความสามารถในการทํางานเปน กลุม มีมนุษยสัมพัน ธ เขาใจและเห็น คุณคาของ
ตนเองและผูอื่น
2) มีความรับผิดชอบ และมีการเรียนรูดานนิเทศศาสตรอยางตอเนื่อง
3) มีทักษะการเรียนรูในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
3.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ใ ช ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ เ น น ก า ร เ รี ย น รู แ บ บ ร ว ม มื อ ( Co- operative and
Collaborative Learning) โดยสงเสริมความรับผิดชอบตอการเรียนรู ของตนเองและเพื่อนรวมกลุม
2) ให นิ สิ ต ค น คว า เรี ย นรู ด ว ยตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง (Investigative and Life Long
Learning)
3) ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
4) ใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)
3.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสั มพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินความรับผิดชอบการมีสวนรวมของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ
2) ประเมิ น ผลงานที่ นิ สิ ต ไดรั บ มอบหมายและวัดผลแบบเพื่ อนประเมิน เพื่อ น (Peer
evaluation) โดยใหเพื่อนในกลุมประเมินพฤติกรรมการทํางาน
3) ประเมิ น ทั ศ นคติ ข องการใช ชี วิ ต และการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม โดยการใช
แบบสอบถาม หรือแบบประเมินตนเอง
3.5 ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติในการศึกษาคนควาในทางนิเทศศาสตร
2) สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง และรูเทาทัน
3) สามารถสื่อสาร วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหาทั้งการพูด การเขียน และ
การนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
2) ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
3) ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning)
4) ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
5) ใชการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning)
6) ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
7) ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบสัมมนา (Seminar)
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3.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอ จากผลงานที่
ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
2) ประเมินความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นําเสนอจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2560
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1.1 กลุมวิชาภาษา

001201 ทักษะภาษาไทย
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
001221 สารสนเทศศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษา
คนควา
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต

1.
คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

1

2

3

1

2

3

●
●
●
●

●
●
●
●

○
○
○
○

○
●
●
●

○
●
●
●

●
○
○
○

○
●
●
●

○
●
●
●

○
●
●
●

○
○
○
○

●
○
○
○

●

●

○

○

○

○

●

●

○

●

○

●
○
●

●
●

●
○
●

●

●

●
○
●

○
○

○

●

○

○
●

●
○

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
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ชื่อวิชา

รหัสวิชา

001226
001227
001228
001229
001241
001242

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

1
วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
○
ดนตรีวิถีไทยศึกษา
●
ความสุขกับงานอดิเรก
●
รู จั ก ตั ว เอง เข า ใจผู อื่ น ชี วิ ต ที่ มี ●
ความหมาย
ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
○
การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม ●

2

2. ความรู

1
●
●

3. ทักษะทางปญญา

2

3
○

○
○

●
●

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
●
○
●
●

○

●

○

○

●

●

○
○
○
○
○

●
○
●
○
●
●

1
○
○
○
●

2

3
●

●
○

○

●

○
●

○

●

●
○
○
●
○

●
○
●
○
●
●

●
●

○

○

○

●
○

○

●

●

●

●

●
○
●
●
○

●
●
●
●
○
○

●
●
○
●
●
●

●
●
●
●
●
●

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
●
●
●
● ○

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
002131 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
001233 ไทยกับประชาคมโลก
001234 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
001236 การจัดการการดําเนินชีวิต
001237 ทักษะชีวิต

●
●
●
●
●
●
●

●
●
○
○
○

○
○
●
●
○
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

001238 การรูเทาทันสื่อ
001239 ภาวะผูนํากับความรัก
001251 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม
001252 นเรศวรศึกษา
001253 การเปนผูประกอบการ
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
001273 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิต
ประจําวัน
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
001275 อาหารและวิถีชีวิต
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
001277 พฤติกรรมมนุษย
001278 ชีวิตและสุขภาพ
001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

1.
คุณธรรม
จริยธรรม
1
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
●

2

2. ความรู

1
●
●
○
●
●
●
○

2
●
○
○
●
●

3. ทักษะทางปญญา

3
●
○
●
●
○

●
●

●

●
○

●

●

○
○
●
●
●
●

1
●

2
●
○
○
●
●

3
●

●
●
○

○

○

●
●
●
○

○
○
●
●
●
●

●
●

●

●
○
●

●

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
○ ●
●
● ●
● ○
○ ●

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
● ●
○
○ ○
○ ●
○ ○

●
●
○

●
●
●

●
○

●

●
●
○

○

○
○

●

○
○
●
○
○
●
●
●
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1.5 กลุมวิชาพลานามัย
0012881 กีฬาและการออกกําลังกาย

1.
คุณธรรม
จริยธรรม
1
●

2

2. ความรู

1

2

3. ทักษะทางปญญา

3
●

1

2
●

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
●

○

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
●
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

1

2

1

●
●

●
●
●
○
○
●
●
●
●

●
●
●

○

●

2

3. ทักษะทางปญญา

3

1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4

1

●

○
●
○

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

○

○

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
814100 แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
814101 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
814102 วาทนิเทศ
814103 การคิดสรางสรรคเพื่อการสื่อสาร
814104 ทัศนภาพสําหรับงานดานการสื่อสาร
814105 การสรางสรรคภาพถายเพื่อการสื่อสาร
814200 การผลิตสื่อทางเสียงและภาพ
814201 จริยธรรมและกฎหมายทางการสื่อสาร
814202 การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
814203 การสื่อสารโลกาทองถิ่นภิวัฒนและประเด็น
ปจจุบันทางการสื่อสาร
814300 การสื่อสารการตลาด
2.2 วิชาเฉพาะดาน

●

○
○

●
○
●
○

●
●
●
●
●
○

●
○
○

○
○

●
●
●
●

●
○
●

●
●

○

●

○

○

○
●
●
○
●

○

●
●
●
●

○
○
○
○
○
○
○

○

●

○

●
●
○

●
○
●
○
○
○
●
○
●
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห
เชิงวิชาการ
205202 การสื่ อสารภาษาอั งกฤษเพื่ อการนําเสนอ
ผลงาน
814210 ศิลปะการเลาเรื่องผานสื่อ
814211 งานสองมิติและภาพเคลื่อนไหว
814212 การเขียนสําหรับงานเชิงขอเท็จจริง
814220 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารองคกร
814221 การเขียนเพื่อการสื่อสารองคกร
814222 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
814310 การผลิตเพื่องานเชิงขอเท็จจริง
814311 การเขียนสําหรับงานเชิงบันเทิงคดี
814312 การผลิตเพื่องานเชิงบันเทิงคดี
814313 กระบวนการหลังการผลิตขั้นสูง
814314 การออกแบบงานสื่อดิจิทัล

1.
คุณธรรม
จริยธรรม
1

○
●
○
○
○
●
○
○
○

2. ความรู

3

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○
○
○
●
○

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
○

○
○
○
○
○

○
●
○
●
●
●
○
○
○
●
●

2

3

●
●
○
●
●
●

4

○
○
○

○

1

○
○
●
●
○
●

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

○

1

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2

○
○
○
○
○

2

3. ทักษะทางปญญา

●
○
●
○

○

○
●
○
○
○

○
○
○

○
○

●
○
●
○
●
●
●
●
●
●
●
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รหัสวิชา

814315
814316
814320
814321
814322
814323
814324
814325
814326
814330
814331
814332
814333
814334
814335
814336
814337

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
การวิจัยสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
การสื่อสารเนื้อหาองคกร
การบริหารและการวางแผนการสื่อสารองคกร
การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองคกร
การผลิตสื่อขั้นสูงเพื่อการสื่อสารองคกร
การบริหารชื่อเสียงองคกร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองคกร
การวิจัยเพื่อการสื่อสารองคกร
วัฒนธรรมและสังคมสื่อดิจิทัล
เทคนิคการนําเสนองาน
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ภาพยนตรศึกษา
การสื่อสารทางการเมือง
การรายงานขาวกีฬา
การจัดการขอมูลสื่อดิจิทัล
การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม

1.
คุณธรรม
จริยธรรม
1
○
○
●
○
●
●
○
○
○
●
●
●
●

2
●
●
○
●

●
●
○

○

●
●
●
●
○
●
○

2. ความรู

1
●
●
○
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●

2
○
●
○
●
○
○
●
○
●
●
○
●
○

3. ทักษะทางปญญา

3
●

1
●

●
●

●

●
●
●
○
●
○
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

2
●
●

3
○

○

●

○
●
●
●

●
○

4
○
○
●
●
●
○
○
○

○
○

○
●

●
○

●

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
○
○
●
○
●
●
○
○
○
●
○
●
●
●

2
○
●

3
●
○

○
●
○
○
○
○
○
○
○

○
●
●
●
○
○

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
●
○ ○ ●
●
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
●
○ ○ ●
●
●
○ ●
○ ○ ●
○ ○
● ○
○
○
○
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รหัสวิชา

814338
814339
814340
814341
814342
814343
814344
814345
814346
814347
814348
814349
206111
206112
207281

ชื่อวิชา

การรณรงคการสื่อสารแบบบูรณาการ
การวางแผนและบริหารกิจกรรมพิเศษ
การบริหารงานสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล
งานสามมิติและภาพเคลื่อนไหว
การสื่อสารขามวัฒนธรรม
กลยุทธการสรางสรรคแบรนด
การสื่อสารในองคกร

การจัดการความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย

1.
คุณธรรม
จริยธรรม
1
●

○
○
●
●

การสรางสรรคภาพดิจิทัล
การสรางสรรคภาพถายขั้นสูง
การศึ กษาเฉพาะเรื่ อ งทางการสื่ อสารเชิ ง
วิชาการ
การศึ กษาเฉพาะเรื่ อ งทางการสื่ อสารเชิ ง
ปฏิบัติการ
ภาษาจีน 1
○
ภาษาจีน 2
○
ทักษะภาษาญี่ปุน 1
●

2
○
●
●
○
●
●
○

2. ความรู

1
●
●
●
○

●
●
○

●
●
●
●
●

○

●
●
●
●

2
○
●
○
○
○

3. ทักษะทางปญญา

3
●

●
●
○

1
●
●
●
●
●
●
○
●

2

○
○

●

3
○

4
●

○
○
●
●
●

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
●
●
●
○
○
●
●

●
●
●

●

○
○
●

2
○
○
○
○

●
○
○

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
●
●
●
●
●
●
○
●
○
○
○ ●

○

○

3
○
○
●
●

●
●
●

●
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รหัสวิชา

207282
218111
218112
219101
219102
221101
221102
814492
814494
814495

ชื่อวิชา

ทักษะภาษาญี่ปุน 2
ภาษาพมาเบื้องตน 1
ภาษาพมาเบื้องตน 2
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 2
ภาษาเกาหลี 1
ภาษาเกาหลี 2
สหกิจศึกษา
การฝกอบรม หรือฝกงานในตางประเทศ
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี

1.
คุณธรรม
จริยธรรม
1
●
●
●
●
●
●
●
●

2

●
●
●

2. ความรู

1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2

●
●
●
●
●
●
●

3. ทักษะทางปญญา

3

1
○
○
●
●
●
●
●

2
●
●
●
●
●
●
●
●

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
●
○
○

●

2

●
●
●
●

3

●
●

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
●
○
○
●
●
●
●
●
●
● ● ●

90

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชเกณฑการประเมินตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 มี KPI กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูอยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดในแตละปการศึกษา โดยมีคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบในแตละภาค
เรียนหรือปการศึกษา ซึ่งอาจเปนอาจารยภายในหรือภายนอกหลักสูตรที่มีความรูและเขาใจในเรื่องการทวน
สอบผลสั มฤทธิ์ และได รั บ ความเห็ น ชอบจากกรรมการบริห ารหลักสู ตร ผลจากการทวนสอบให นํ า ไป
ปรับปรุงการสอนในรอบตอไป
2.1.2 อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยผูนิเทศสหกิจศึกษา สามารถสอบถามจากองคกรที่
นิสิตไดไปฝกงานเกี่ยวกับความคิดเห็น ขอดี ขอเสีย หรือขอที่ควรปรับปรุงของนิสิต รวมไปถึงรายวิชาหรือ
ความรูที่ควรจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมใหกับนิสิตที่ไดเขาไปฝกปฏิบัติงานในองคกรตางๆ เพื่อนําขอมูลมา
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดโครงการบรรยายพิเศษในรายวิชาที่เกี่ยวของสําหรับ
นิสิตรุนตอๆ ไป
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต โดยวัดจากสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําขอมูลที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดโดย สกอ. โดยมีวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้
2.2.1 เก็บขอมูลการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ น ต อ ความรู ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 มีการประเมินจากผูประกอบการเพื่อวัดความพึงพอใจ และประเด็นอื่นที่มีประโยชนกับ
การพัฒนาหลักสูตร ดวยวิธีหลากหลาย เชน การสัมภาษณ แบบสอบถาม ฯลฯ ทั้งนี้ใหเปนไปตามความ
เหมาะสมในแตละปการศึกษา และตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.3 มีการประเมินจากศิษยเกาในประเด็นตางๆ ที่เปนประโยชนกับการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ ตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมมีชองทางในการเปดรับ
ขอคิดเห็นจากศิษยเกาเพื่อนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นิสิตทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1 เรียนรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไมมีรายวิชาใดไดรับ
อักษร I หรืออักษร U
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3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 2.00
ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมเกิน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย

3.2 นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ใหนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้น
อาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเปนครู แกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอนรวมถึงสิทธิประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตางๆ
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(3) มอบหมายอาจารยเกาใหเปนอาจารยพี่เลี้ยง มีหนาที่
- ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเขาสูการเปนอาจารยในคณะ
- ใหคําแนะนํา และนิเทศการสอนจากอาจารยในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
(4) ส งเสริ มการเข า ร ว มประชุ ม เสนอผลงานวิจั ย ทั้ง ในและต า งประเทศและการตี พิ ม พเผยแพร
ผลงานวิจัย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอน และวิธีการการวัดผลการเรียนรู
ของนิสิต
(2) จั ดระบบการประเมิน ผลดา นการสอน และการประเมิน ผลอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน
ผูบริหาร และผูเรียน
(3) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(4) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
(5) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษานํามาใชในการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาความรู แ ละ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนึ้
1.1 การดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ.ตางๆ ของหลักสูตร ใหดําเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตน/ภาค
การศึกษาปลาย โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- จัดทําและสง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะ/กองบริการการศึกษารายงานการจัดสง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะทํางาน
กลั่นกรองหลักสูตรและงานดานวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ
1.2 อาจารยและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ตองจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในรายวิชา
1.3 อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนวิทยานิพนธและการประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. บัณฑิต
มี การตรวจสอบข อมู ล การพั ฒ นาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดับ อุดมศึ ก ษา
แหงชาติ ดังนี้
2.1 รายงานการประเมิน บัณฑิ ตในมุมมองของผูใชบัณฑิตรายหลักสูตรจากคณะบริห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตรและการสื่อสารไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2.2 สํารวจรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป โดย
บัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
3. นิสิต

มีการดําเนินการดานระบบ กลไก การกํากับติดตามและปรับปรุงการรับนิสิต การเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา การสงเสริมและพัฒนานิสิต และการประเมินผลที่เกิดกับนิสิต ดังนี้
3.1 กําหนดเปาหมายจํานวนรับนิสิตตามความตองการของตลาดแรงงานและสภาพความพรอม
ของอาจารยประจําที่มีอยู
3.2 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับ และมีการรับ เข า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตจะไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ครบผานเกณฑขั้นต่ํา เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา
3.3 มี ก ารควบคุ ม กํ า กั บ ให จํ า นวนนิ สิ ต ต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาเป น ไปตามเกณฑ ที่ กํ า หนด โดย
อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอื่น ๆ
3.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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3.5 รายงานผลการดําเนินงานทั้งการคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการ
ขอรองเรียนของนิสิต
4. คณาจารย
มีการดําเนินการดานระบบ กลไก การกํากับติดตามและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารย
คุณภาพอาจารย และผลที่เกิดกับอาจารย ดังนี้
4.1 มีระบบกลไกการรับอาจารยใหมและพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของ
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ.
4.2 มีรายงานผลการดําเนินงานในดานการคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยตอ
การบริหารจัดการหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพั ฒ นา
ความรู ทักษะ ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ที่เชื่อมโยงกับ
Curriculum Mapping ดานความรูและทักษะตาง ๆ
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ
การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ
5.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ
เรียนรู/การทํางาน/การประกอบอาชีพ
5.4 นํากระบวนการบริการทางวิชาการและการวิจัยเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
5.5 ประเมินผลการเรียนรูโดยใชการประเมินตามสภาพจริงอยางชัดเจน เหมาะสม และเปนธรรม
โดยใชเครื่องมือประเมินที่มีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การ
สอบปากเปล า การสั ง เกตพฤติ ก รรมนิ สิ ต การวั ด ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน ฯลฯ เพื่ อ สะท อ นสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายไดจากมหาวิทยาลัย เพื่อเปนคาใชจายใน
การบริหารจัดการตามความจําเปน กําหนดวงเงินคาใชจายในแตละรายวิชา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
สถานที่และอุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการผลิตผลงานวิจัย ใชสถานที่ของคณะ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร และ อาคารอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา อาคารปราบไตรจักร 1 และ 2 โดยมีหองเรียนพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ มีหองปฏิบัติการ มีหองคอมพิวเตอร มีระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิคส และมี
ความพรอมดานตํารา หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ และสื่อการเรียนการสอนเพื่อประกอบการเรียนการสอนของ
ทุกรายวิชา
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรนิเทศศาสตร มีทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการปฏิรูป
ระบบการเรียนรูดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา
(3) มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรที่
ใชประกอบการสอนที่พรอมใชปฎิบัติงาน
(4) มีหองบันทึกเสียง ที่มีความพรอมทั้งเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ ที่สอดคลองกับสาขาวิชา
ที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนรูดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา
(5) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตลอดจนมี ห นั ง สื อ ตํ า ราและวารสารในสาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอนทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีมากกวาจํานวนคูมือ
(6) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ตอจํานวนนิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1 : 2
(7) มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ตอจํานวนนิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1 : 1
(8) มี โ ปรแกรมที่ ถู ก ต อ งตามกฏหมายติ ด ตั้ ง บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ทุ ก เครื่ อ ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรมีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอทุก 1 ป
(9) อาจารยมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองและมีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอทุก 1 ป
6.4 หองสมุด
มหาวิทยาลัยฯ มีแหลงความรูที่สนับสนุนวิชาการทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี
นิเทศศาสตร จํานวนทรัพยากรสารสนเทศสําหรับบริการ กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้
1. หนังสือภาษาไทย จํานวน 58,057 รายชื่อ
2. หนังสือภาษาอังกฤษ 19,711 รายชื่อ
3. วารสารภาษาไทย จํานวน 308 หัวเรื่อง
4. วารสารตางประเทศ จํานวน 31 หัวเรื่อง
5. ฐานขอมูลออนไลน จํานวน 24 ฐาน Audio-Visuals ภาษาไทย 3,900 ไฟล
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบงชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางน อย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

2560

2561

2562

2563

2564

อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย า งน อ ยร อ ยละ 80 มี ส ว น
ร ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
2. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ งห ลั ก สู ต ร ต า ม แ บ บ ม ค อ. 2 ที่
สอดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ ห รื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถามี)
3. มี ร า ย ละเ อี ย ดข องรา ยวิ ชา แ ล ะ ร าย ละเอี ย ดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
4. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ในปที่ผานมา
8. อาจารย ใ หม (ถ า มี ) ทุ ก คน ได รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร
เกณฑการประเมินผลการดําเนินการ เปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตองมีผลดําเนินการบรรลุ
เปาหมายตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1-5) และตัวบงชี้ที่ 6 - 12 จะตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปที่ประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑนี้
ตอเนื่องกัน 2 ป จึงจะไดรับรองวาหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพรตอไป และจะตองรับการประเมินใหอยู
ในระดับดีตามหลักเกณฑนี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง
7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)
ตัวบงชี้ในระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่เพิ่มเติมจากตัวบงชี้หลัก ดังนี้
ที่
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของคณะ/ภาควิชา
1 รอยละของรายวิชาเฉพาะดานทั้งหมดที่เปดสอน มีวิทยากรจากภาคธุรกิ จ
เอกชน/ภาครัฐ มาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง
ที่
1

ที่
1

คาเปาหมาย
100

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คาเปาหมาย
วิชาเอกสื่อสรางสรรคและการสื่อสาร
การนําเสนอหรือตีพิมพผลงานวิจัยของนิสิต/กลุมนิสิต หรือสรางสรรคงาน อยางนอย 5
นวั ต กรรมทางการสื่ อ สารในระดั บ ภาควิ ช าหรื อ คณะ โดยเผยแพร ใ นเวที ผลงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัยกอนนิสิตสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คาเปาหมาย
วิชาเอกการสื่อสารองคกร
การนําเสนอหรือตีพิมพผลงานวิจัยของนิสิต/กลุมนิสิต หรือจัดทําแผนการ อยางนอย 5
สื่ อสารองค กรในระดั บ ภาควิ ช าหรื อคณะ โดยเผยแพรในเวทีวิช าการของ ผลงาน
มหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัย กอนนิสิตสําเร็จการศึกษา

7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมินตัว
บงชี้ใหบรรลุเปาหมายโดยมหาวิทยาลัย
ที่
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
1 รอยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2 รอยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
3 ร อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด ง านทํ า /ประกอบอาชี พ อิ ส ระใน 1 ป หลั ง สํ า เร็ จ
การศึกษา
4 รอยละของนิสิต/บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวสรางชื่อเสียงในระดับชาติ
และนานาชาติ

คาเปาหมาย
25
50
90
20
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
- การประชุ มร ว มของอาจารย ในภาควิช าเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคําแนะนําหรือ
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
- อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยทาน
อื่นหลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
- ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
- คณะจัดใหมีการประเมินผลแตละรายวิชา โดยมีการประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์
ของแตละรายวิชาเมื่อจบภาคเรียนผานแบบสํารวจทางระบบ online หลังจากนั้นคณะจะจัดสงผลการ
ประเมินการสอนโดยนิสิตใหกับอาจารยผูสอน เพื่อนําไปปรับปรุงการสอนตอไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- การประเมิ น การสอนโดยนิ สิ ต ในด า นวิ ธี ก ารสอน การตรงต อ เวลา การชี้ แ จงเป า หมาย
วัตถุประสงครายวิชา ชึ้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน ของทุกรายวิชา ในปลาย
ภาคการศึกษา แลวสงผลประเมินดังกลาวกลับไปยังอาจารยผูสอนเพื่อปรับปรุงการสอน
- การทดสอบการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
จากการเรียนรายวิชาตางๆ
- คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผนการ
พัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณปจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรสามารถทําไดโดย
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต มีวิธีการดังตอไปนี้
2.1.1 แต งตั้ งคณะกรรมการประเมิน หลักสูตรประกอบดวยตัวแทนผูเรีย นปจ จุบัน และ
ตัวแทนบัณฑิตที่จบไปแลว
2.1.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินหลักสูตรอยางมีระบบ
2.1.3 ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นป
และจากผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรหลายรุน
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชขอมูล
ยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ / หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจขอมูลจากนายจาง และ/หรือผูบังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่ไดรับการแตงตั้ง
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละ
รายวิชากรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดซึ่งก็จะเปนการ
ปรับปรุงยอยในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหาสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ
นั้นจะกระทําทุก 5 ปทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
โดยมีวิธีการดังนี้
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอปญหาที่
จําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงหลักสูตร

